
Aneks nr 1 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 § 1 dodano punkty 16 i 17 o brzmieniu:
„16. Szkoła posiada sztandar.”
„17. Ceremoniał sztandaru.” 

2. W § 4 pkt 5 ppkt 6 dopisuje się ppkt g o brzmieniu:

„g. Szczegółowe zasady organizacji wyjazdów, wycieczki szkolne oraz zajęć terenowych 
określa Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki przez Szkołę Podstawową im. Wandy 
Chotomskiej w Bruku

3. W § 31  dodano punkt 13 o brzmieniu:

„13. W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej obowiązuje Polityka RODO.

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.

2) Pracownicy Szkoły mają dostęp do danych osobowych i muszą przestrzegać RODO.

3) Okres przechowywania danych osobowych jest dostosowany do przepisów archiwalnych.

4) Podmiot danych osobowych ma prawo do informacji o celach, formach i odbiorcach danych.

5) Dane osobowe w Szkole Podstawowej to: dane zwykłe, dane wrażliwe oraz  wizerunek umieszcza-
ny na stronach www szkoły i w artykułach promujących szkołę.

6) Wszelkie dane dla celów medycznych również podchodzą pod regulacje RODO, w tym kontrola 
czystości głów, wykonywanie testów przesiewowych czy dotyczących zachowań ryzykownych.

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez podmiot danych osobowych raz 
na cały etap edukacyjny w formie umowy (na druku szkolnym).

8) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie umowy wyrażają rodzice/opiekunowie praw-
ni oraz uczeń w formie pisemnej na druku szkolnym.

9) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo wglądu, zmiany, sprzeciwu, sprostowania, usu-
nięcia czy złożenia skargi na odpowiednim druku do IOD, organu prowadzącego z zastrzeżeniem PU-
ODO

10) Łamanie RODO jest podstawą do wystąpienia na drogę sądową. Będzie prowadzony rejestr czyn-
ności przetwarzania danych.

11) Będą prowadzone cykliczne kontrole realizacji RODO przez IOD.

12) Każdy pracownik szkoły podpisuje pisemne powierzenie danych osobowych uczniów.

13) Prace pisemne rozdajemy osobiście, rodzicowi/opiekunowi pokazujemy tak by nie zobaczył in-
nych prac.

14) Na przekazanie danych osobowych firmom zewnętrznym KAŻDORAZOWO rodzic/opiekun musi 
wyrazić zgodę.

15) Konsultantem w sprawie RODO na terenie Szkoły jest p. Dariusz Klimowski .”

4. W § 36 pkt w pkt 3 dodano ppkt 9 o brzmieniu:
„9) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 7 dni od jej 
zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za po-
średnictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecno-
ści.”

5. W § 36 w punkcie 8 dodano: „i dziennik elektroniczny.”

6. W § 55 dodano punkty 2, 3, 4 o brzmieniu:
„2. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyj-
nych w formie elektronicznej.” 



„3. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje dokument – „Zasady 
funkcjonowania dziennika elektronicznego” oraz ogólne przepisy regulujące zasady prowadzenia 
dokumentacji szkolnej.” 

„4. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasa-
dy:

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu ko-
rzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wir-
tualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.”

7. W § 57 w pkt 2 dodano podpunkt 1 o brzmieniu:
„1) Rodzice ucznia mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i fre-
kwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych na-
uczycieli lub pracowników szkoły.”

8. W § 80 w punkcie 3 wyrzucono tabelę: „Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów” 
zastąpiono poniższą tabelą oraz dodano punkt 4, 5, 6, 7, 8:

„Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów”

Progi % Ocena

100% 6

99% - 97% 5+

96% - 93% 5

92% - 90% 5-

89% - 86% 4+

85% - 80% 4

79% - 76% 4-

75% - 68% 3+

67% - 59% 3

58% - 51% 3-

50% - 46% 2+

45% - 40% 2

39% - 35% 2-

poniżej 35% 1

„4. Ocena semestralna oraz ocena końcowo-roczna są średnią ważoną. Ocena końcowo-roczna jest 
średnią ocen z całego roku. 

5. Dla ustalenia średniej ważonej określa się wagę na poziomie: 

1) 3 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy klasowej, 

2) 3 dla oceny bieżącej uzyskanej za udział w konkursie pozaszkolnym, 

3) 2 dla oceny bieżącej uzyskanej z kartkówki,

4) 2 dla oceny bieżącej uzyskanej z odpowiedzi,

5) 1 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy domowej,

6) 1 dla oceny bieżącej uzyskanej z tytułu innej formy aktywności ucznia.”



6. W przypadku średniej ważonej uzyskane stopnie posiadają następujące wagi:

Sposób oceniania Waga

Praca klasowa 3

Kartkówka, odpowiedź ustna 2

Inne 1

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej z ocen bieżących 
stosuje się następuje przedziały średniej:

 dla oceny niedostateczny 0,00 – 1,74

dla oceny: dopuszczający 1,75 – 2,59

dla oceny: dostateczny 2,60 – 3,59

dla oceny: dobry 3,60 – 4,59

dla oceny: bardzo dobry 4,60 – 5,29

dla oceny: celujący 5,30 – 6,00

 

Przykład obliczania średniej ważonej                                                        

Sprawdzian 2, 1

Kartkówka 1, 4

Odpowiedź ustna 5

Praca domowa 1, 5

Aktywność 3, 2

S  = 
3∗(2+1)+2∗(1+4+5)+1∗(1+5+3+2)

3∗2+2∗3+1∗4
=2,5

Taka średnia wg powyższej tabeli daje ocenę dopuszczający. 

8. Zasady podwyższenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub klasyfikacyjnej rocznej znajdują się w 

PZO.”

9. W § 81 usunięto pkt 3.

10. W § 82 pkt 2. zastąpiono podpunkt 13 o brzmieniu:
„13) dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych
zajęciach szkolnych, sporządzonego przez rodzica w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności, o 
ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych 
terminów.”


