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                                                                                           Załącznik do Uchwały nr 12/2021/22 

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. św. 

Jana Pawła II obowiązujące od 1.10.2021r 

w § 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli: 

1) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem (lub za jego 

zgodą) a poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą; 

2) koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę; 

3) dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem; 
 

w § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie „a”, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, kształtujące aktywność i 

kreatywność uczniów, 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

w § 4 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 punkcie 2 litera  „b”, organizuje dyrektor 

szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 

rady rodziców. 

 

w  § 4 dodaje się ust.8 w brzmieniu: 

Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem. 

1) Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu 
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prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców. 

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z 

orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia 

indywidualnym nauczaniem. 

3) Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o 

potrzebie indywidualnego nauczania. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób 

zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania. 

4) Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z uczniem lub z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na 

odległość.  

5) W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowego planu nauczania, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6) Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 

objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 

indywidualnego nauczania. 

7) Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie. 

8) Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem dyrektor szkoły umożliwia udział w 

zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 

w  § 4 dodaje się ust.9 w brzmieniu: 

1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej 

„innowacjami”. 

1) Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

2) Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

3) Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i 

organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły. 

4) Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego 

szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych. 

5) Innowacja wymagająca nakładów finansowych może być podjęta wówczas, gdy organ 

prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań. 

6) Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie. 

7) Zasady innowacji w postaci opisu opracowuje zespół autorski lub autor innowacji, z 

którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną. 

8) Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji, 

b) opinii rady pedagogicznej, 
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c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w 

szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

9) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji. 

10) Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji 

danej innowacji zawarty jest w jej opisie. 

 

w  § 4 dodaje się ust.10 w brzmieniu: 

Szkoła prowadzi dokumentację  przebiegu nauczania w  dzienniku zajęć lekcyjnych oraz 

arkuszach ocen w  postaci elektronicznej. 

w  § 4 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

W okresie stanu epidemii ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może 

zagrożone być zdrowie uczniów, szkoła może funkcjonować w następujący sposób: 

1) zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym z zachowaniem odrębnych przepisów 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii na terenie całego kraju stanowionych przez Prezesa Rady Ministrów, 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnionych na stronie 

Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

2) zawieszenia wszystkich zajęć lub części zajęć na czas oznaczony z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z zasadami określonymi przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki lub dyrektora szkoły. 

 

w  § 5 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego ograniczenia 

jej funkcjonowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, organizowana może być w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub w inny sposób realizacji tych zajęć. 

 

w § 7 w ust.9 uchyla się zapis w pkt. 3 asystenta nauczyciela w klasach I–III, lub asystenta 

wychowawcy świetlicy 

 

w § 7 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:  

 

W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 organizacja zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych odbywa się w uzgodnieniu 

z rodzicami ucznia w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

W §  7 dodaje się ust. 20 w brzmieniu:  

 

Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu: 

1) materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej 
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2) środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, platforma TEAMS, 

poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory. 

 

w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 3 w brzmieniu: 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

a) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, 

b) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi – nauczyciele 

pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia, 

c) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz,  

d) za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej. 

 

 w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 4 w brzmieniu: 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn 

niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w 

danym dniu. 

 

w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 5 w brzmieniu: 

Każdy uczeń na terenie szkoły mający zajęcia określone planem nauczania jest objęty 

dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, i jest zobowiązany 

podporządkować się ich poleceniom. 

 

w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 6 w brzmieniu: 

W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu 

odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się. 

 

w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 7 w brzmieniu: 

Po zakończeniu zajęć obowiązkowych uczeń, który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma 

obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

 

w  §  8  dodaje się w ust. 1 pkt. 8 w brzmieniu: 

Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem oczekują na lekcje lub na autobus  w świetlicy 

szkolnej jeżeli czas oczekiwania jest dłuższy niż 15 min. 

 

w  §  8  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

       W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się zgodnie 

z określoną przez dyrektora organizacją zajęć, w tym z wykorzystaniem metod 
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porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele w 

szczególności, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci. 

 

w  §  11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

Dyrektor szkoły w sytuacji stanu epidemii w drodze zarządzenia, ustala procedury 

funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19 zgodne z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki w zakresie zachowania uczniów na 

zajęciach lekcyjnych, w bibliotece, na przerwach, w szatni, na stołówce, przy wchodzeniu i 

wychodzeniu ze szkoły, procedury postępowania z uczniem i nauczycielem (pracownikiem), 

u którego zaobserwowano objawy zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zasady 

organizacji zajęć zdalnych. 

 

w  §  11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

Dyrektor szkoły decyduje o tym, którzy uczniowie będą uczęszczać do szkoły w tradycyjnej 

formie w przypadku wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania. 

 

w  §  11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Dyrektor ustala i egzekwuje przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym 

sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

 

w § 17 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:  

       

      W okresie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 czynności organów szkoły mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania 

się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w 

trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie  

protokołu. 

 

w § 20 ust. 4 otrzymuje  brzmienie:  

 

W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 27 w klasach I - III Dyrektor szkoły 

dokonuje:  

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców . 

 

§ 22 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu:  

 

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin. 

 

§ 22 dodaje się  ust. 4 w brzmieniu:  

 

Liczba uczniów w klasie sportowej wynosi co najmniej 20. 
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§ 22 dodaje się  ust. 5 w brzmieniu:  

 

Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy (niesportowej), jeżeli: 

1) nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych – opuszcza zajęcia bez 

powodu, nie odrabia zadań domowych, zachowuje się nieodpowiednio, nie 

uczestniczy we wskazanych zawodach i imprezach sportowych, 

2) nie kwalifikuje się, na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania 

fizycznego, do dalszego szkolenia sportowego. 

 

w § 24 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego ograniczenia 

jej funkcjonowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, organizowana może być w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub w inny sposób realizacji tych zajęć. 

 

§ 37  ust. 1 otrzymuje  brzmienie:  

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich 

zainteresowania. 

 

§ 37  ust. 2 otrzymuje  brzmienie:  

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę  jest bezpłatny. 

 

§ 37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

 

Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną opracowują 

propozycję zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

 

§ 37 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

 

Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę  

wymaga zgody rodziców. 

 

§ 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

 

Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz 

przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 37 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

 

Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku 

roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 
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§ 37 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

 

Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji 

programów nauczania i podstawy programowej. 

 

§ 37 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

 

Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów w nich uczestniczących. 

 

§ 37 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:  

 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli dokumentowane są w dziennikach  

innych zajęć. 

 

§ 37 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:  

 

W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i 

organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej 

umowy przez dyrektora szkoły. 

 

§ 38  ust. 1 otrzymuje  brzmienie:  

 

Dla uczniów klas I-III, którzy pozostają w Szkole dłużej z uwagi na czas pracy rodziców lub z 

powodu organizacji dojazdu do Szkoły, dojeżdżających autobusem  czy  innych uzasadnionych 

okoliczności skierowanych na piśmie do dyrektora szkoły, Szkoła organizuje świetlicę szkolną. 

 

§ 40 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:  

       

     W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 uczeń ma prawo dostępu do księgozbioru na zasadach ustalonych w procedurach  

przez dyrektora w  oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się także z wykorzystaniem technik i metod 

porozumiewania się na odległość. 

 

§ § 42 dodaje się w ust. 7 pkt. 23 w brzmieniu:  

 

precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych 

możliwości i predyspozycji uczniów, 

 

§ 42 dodaje się w ust. 7 pkt. 24 w brzmieniu: 

realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
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42 dodaje się w ust. 7  pkt. 25 w brzmieniu:  

       

     W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 realizacja zadań nauczycieli oraz specjalistów odbywa się zgodnie z określoną 

przez dyrektora organizacją zajęć, w tym z wykorzystaniem metod porozumiewania się na 

odległość. Wszyscy  nauczyciele, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w 

sieci. 

 

 

w  §  42 w ust.7 pkt.17 otrzymuje  brzmienie: 

prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego i 

zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania kierowane do 

liderów zespołu zawierają informacje o: 

a) realizacji podstawy programowej  

b) realizacji programów własnych i innowacji, 

c) współpracy z rodzicami, 

d) współpracy ze środowiskiem, 

e) udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

f) realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły, programie 

wychowawczo-profilaktycznym 

 

w § 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe 

wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności za: 

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, 

świadectw szkolnych itp., 

2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej 

aktualizację, 

3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej, 

4) informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych ucznia oraz o 

ewentualnych zagrożeniach, 

5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, 

przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora dotyczących jego 

wychowanków, 

7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza 

szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących 

zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

 

w § 47 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
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Nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym plan swojej pracy i 

przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny z zachowania 

 

w § 56 dodaje się ust.  8 w brzmieniu. 

 

Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z zaopiniowaną przez wychowawcę, 

pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z 

jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

1) Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku 

szkolnego: 

2) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 

5%, 

3) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%, 

4) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich 

poprawy, 

5) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec 

roku. 

6) Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2, 

i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu opiniuje podanie. 

7) Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, 

ustala termin sprawdzianu. 

8) Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z 

wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach 

edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału 

obejmuje II półrocze. 

9) Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych – 

także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych 

lub wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę zadań praktycznych. 

10) Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny, oraz nauczyciel tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. 

11) Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

12) Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z 

ustaloną oceną. 

13) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 
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14) Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu 

przechowuje się jeden rok. 

15) Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący, 

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) pedagog lub psycholog szkolny, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

16) Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń: 

a) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego, 

b) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało 

potwierdzone opiniami i podziękowaniami, 

c) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej 

uwzględnione w ocenie z zachowania. 

 

 


