
UCHWŁA nr 7/2/2021/2022 

w sprawie zmian w Statucie 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu 

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe uchwala się co 

następuje: 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

 

1. Do Działu IV Organizacja pracy szkoły dodano §38.3. W czasie stanu epidemii, ze względu na 

aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może być zagrożone zdrowie ucznia szkoła 

może funkcjonować w następujący sposób:  

1) zajęcia odbywają się stacjonarnie w reżimie sanitarnym  z zachowaniem  przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii na terenie całego kraju ustanowione przez prezesa rady ministrów, a także 

wytyczne ministra zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  udostępnione na stronie 

urzędu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;  

2) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 

aktualną sytuację epidemiologiczną,  może na czas oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia lub 

część zajęć w szkole. 

§38.4. Dyrektor szkoły, w sytuacji o której mowa pkt. 1 i 2  w drodze zarządzenia w regulaminie 

(nawa regulaminu), np. w Regulaminie organizacji pracy i zajęć  w szkole podstawowej …                                                                                   

w czasie  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 określa szczegółową 

organizację pracy szkoły, w tym w szczególności ustala zasady bezpiecznego, zgodnego z wytycznymi 

reżimu sanitarnego, zachowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i na przerwie, w szatni, w bibliotece, 

na stołówce, przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły, procedury postępowania z uczniem i 

pracownikiem, u którego zaobserwowano objawy zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zasady 

organizacji zajęć online. 

2. Do Działu VII - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania / Rozdział 1 / Ogólne zasady oceniania 

dodano §175.3 W szkole występują oceny sumujące wyrażone stopniem oraz oceny 

kształtujące zawarte w informacji zwrotnej. 

§175.4 Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3)     wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

4)     wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

§175.5 Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej 

wykonaniem. 

§175.6 Sposób wyrażania komunikatów oceniających może przybierać różne formy, np. zwrotu do 

adresata, tabeli. 



3. Do Działu VII - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania / Rozdział 4/ Szczegółowe zasady 

oceniania w klasach IV – VIII dodano §183.3 Nauczyciel każdego przedmiotu wystawia 

przynajmniej jedną w semestrze informację zwrotną w ramach oceniania kształtującego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie 8.09.2021r. 

 


