
Aneks nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskie w Bruku. 

Na podstawie: 

art. 82 ust 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

w Statucie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 80 pkt 3 wyrzucono tabelę: „Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów”  
i zastąpiono poniższą tabelą 

Progi Ocena 

100% - 99% 6 

98% - 97%   5+ 

96% - 92% 5 

91% - 90%  5- 

89% - 86%   4+ 

85% - 80% 4 

79% - 75%  4- 

74% - 70%   3+ 

69% - 55% 3 

54% - 50%  3- 

49% - 45%   2+ 

44% - 35% 2 

34% - 30%  2- 

poniżej 30% 1 

 

2. W § 82 pkt 2 ppkt 8) zastąpiono: 

„8) dbanie o swój estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny, stosowny do swojego wieku  
i ogólnie przyjętych norm społecznych; odpowiedni wygląd ucznia i uczennicy na terenie 
szkoły to: 

a) długość spodni i spódnicy nie krótsza niż do połowy uda; 

b) bluzka z małym dekoltem zakrywająca brzuch (pępek niewidoczny) i ramiona oraz odzież bez 
emblematów i napisów propagujących środki odurzające i przemoc; 

c) biżuteria delikatna, małe kolczyki tylko w małżowinach usznych; 

d) kolor włosów naturalny; 

e) twarz bez makijażu; 

f) paznokcie krótkie, w naturalnym kolorze; 

g) podczas uroczystości szkolnych i lokalnych uczniów obowiązuje strój galowy - granatowe 
lub czarne spodnie lub spódnica, biała bluzka lub koszula; 

h) podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy – biała koszulka  
i spodenki sportowe; zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii, włosy należy związać;  

i) uczeń przynosi czyste i bezpieczne w użytkowaniu obuwie na zmianę (wyłącznie sportowe), 
którego używa na terenie szkoły;  



j) zabrania się chodzenia w szkole w wierzchniej odzieży (kurtki, płaszcze) oraz w nakryciach 
głowy (czapki, kaptury), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (na przykład awaria ogrzewania);  

k) uczeń ma obowiązek pozostawić wierzchnie okrycie oraz buty w szafce (każda klasa w 
swojej) i zmienić je dopiero po planowym zakończeniu zajęć.” 

 

3. W § 82 pkt 3 usunięto  ppkt 8) a dodano punkt 4. o brzmieniu: 

„4. Uczeń nie może: 

1) przynosić i używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń 
nagrywających i innych urządzeń telekomunikacyjnych; 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów); 

3) przynosić do szkoły i spożywać słodyczy, chipsów, kolorowych  słodkich napojów, napojów 
energetycznych i innych słodkich przekąsek; 

4) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.” 


