Aneks nr 1
do Statutu Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych

Uchwałą nr 8/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 17.09.2019r. na podstawie art.72 ust.1
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:

§ 17 pkt 3 zmienia się:
Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny oraz e-dziennik, w którym dokumentuje się
przebieg nauczania w danym roku szkolnym. W dzienniku lekcyjnym oraz e- dzienniku odnotowuje się
obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć,
oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania.

§ 34.pkt 1. Dodaje się
4) referent
§ 46 pkt 1 Zmienia się
2) bardzo dobre
Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo:
3) dobre
Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę poprawną i dodatkowo:
lub dyżurującego na przerwie;
§ 57 pkt 1 zmienia się
7) podczas pobytu w szkole i zajęć organizowanych przez szkołę uczniów obowiązuje całkowity
zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Zakaz dotyczy korzystania w wszystkich funkcji
urządzenia. Telefony powinny być wyłączone i schowane w plecaku / tornistrze.
W sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku choroby przewlekłej
ucznia) uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.
Rodzice składają oświadczenie o konieczności korzystania przez dziecko z telefonu
komórkowego u dyrektora szkoły. W sytuacjach ważnych każdy uczeń ma prawo
skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły. W szkole obowiązuje zakaz korzystania

przez uczniów z wszelkich urządzeń elektronicznych /tablety, mp3, gry itp./,
za wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel wyraża zgodę na korzystanie z takich urządzeń.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonów i innych urządzeń
elektronicznych . Niestosowanie się do zakazu używania urządzeń elektronicznych
obowiązujących w szkole skutkuje:
- jednokrotnie – ustnym upomnieniem przez nauczyciela,
- dwukrotnie – wpisem w zeszycie uwag oraz zeszycie korespondencji oraz e-dzienniku
- trzykrotnie – obniżeniem oceny zachowania

§ 56.pkt 1. Każdy uczeń ma obowiązek:
Dodaje się
25) Przestrzegać regulaminów bezpiecznego zachowania się w szkole.
§ 37. pkt 1 1) zmienia się
d) sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępnione do wglądu uczniowi i jego rodzicom. Sprawdziany przechowuje wychowawca klasy w
swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.

