
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, uchwala się, co 

następuje :  

 

§ 1 

 

Uchwala się następujące zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach: 

1. W §44 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali, zgodnie z punktowym systemem 

oceny zachowania: 

a. wzorowe – powyżej 200 punktów; 

b. bardzo dobre – 200-151 punktów; 

c. dobre – 150-100 punktów;  

d. poprawne – 99-1 punktów; 

e. nieodpowiednie – 0-(-100) punktów; 

f. naganne – poniżej -100 punktów. 

 

2. W  § 44 po punkcie 2 umieszczono tabelę zawierającą informacje na temat 

punktowego systemu oceniania zachowania uczniów: 

 

Obszary aktywności, za które 

przyznawane są punkty 
Liczba punktów 

Osoba 

odpowiedzialna za 

wpis 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

Wysoka frekwencja:                                                   

a) 100% 10 pkt./półrocze 

b) 95–99% 8 pkt./półrocze  

c) 90–94% 6 pkt./półrocze 

 6-10 

wychowawca 

(raz w półroczu) 

 

Brak godzin nieusprawiedliwionych. 5  

Premia za brak spóźnień (dotyczy też nauczania 

zdalnego). 
10  

Aktywny udział w lekcji i stosowanie się do zasad 

nauczania zdalnego, w tym terminowe wysyłanie 

prac. 

5 

wpisuje każdy 

nauczyciel uczący  

w danym oddziale, 

 raz w półroczu 

 

Respektowanie regulaminu korzystania z urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
5 

Wychowawca              

(raz w półroczu) 
 



Przestrzeganie terminu zwrotu wypożyczonych 

książek i innych przedmiotów będących mieniem 

szkoły. 

5  
wychowawca  

(raz w półroczu) 
 

Korzystanie z wyznaczonej szafki zgodnie z jej 

przeznaczeniem. 
5  

wychowawca  

(raz w półroczu) 
 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  

Pełnienie funkcji: 

 

   - przewodniczącego szkoły, 

 

1-10 

ocenia i wpisuje raz na 

półrocze odpowiednio: 

opiekun samorządu 

szkolnego, 

wychowawca, 

nauczyciel biblioteki 

 

   - zastępcy przewodniczącego szkoły, 1-8  

   - innej, w samorządzie szkolnym, 1-5  

   - przewodniczącego klasy, 1-8  

   - zastępcy przewodniczącego klasy, 1-8  

   - łącznika z biblioteką, 1-5  

   - członka pocztu sztandarowego, 1-5  

Inne działania na rzecz klasy lub szkoły. 1-5 
wychowawca, 

nauczyciel 
 

Laureat w konkursie przedmiotowym. 30 

nauczyciel 

 

Finalista w konkursie przedmiotowym. 20  

I, II i III miejsce w konkursie/zawodach sportowych 

na szczeblu międzynarodowym. 
30  

Wyróżnienie w konkursie/zawodach sportowych  

na szczeblu międzynarodowym. 
20  

I, II i III miejsce w konkursie/zawodach sportowych 

na szczeblu ogólnopolskim. 
30  

Wyróżnienie w konkursie/zawodach sportowych  

na szczeblu ogólnopolskim. 
20  

I, II i III miejsce w konkursie/zawodach sportowych 

na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym. 
10-15  

Wyróżnienie w konkursie/zawodach sportowych 

na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym. 
5  

I, II i III miejsce w szkolnym konkursie/zawodach 

sportowych. 
5  



Wyróżnienie w szkolnym konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych. 
3  

Praca w charakterze wolontariusza na rzecz innych 

uczniów lub środowiska, której patronuje szkoła. 
5 

za każde potwierdzone 

działanie wpisuje 

wychowawca lub 

nauczyciel koordynujący 

działania 

 

Efektywna, udokumentowana na bieżąco pomoc 

koleżeńska w nauce. 
1-10 

wychowawca  

(raz w półroczu) 
 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły  

Udział w organizacji i występowanie podczas:                                                                       

- uroczystości i imprez szkolnych,                               

- uroczystości i imprez klasowych. 

 

 

1-10 

1-5 

nauczyciel 

odpowiedzialny  

za imprezę  

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

Nieużywanie wulgaryzmów. 10 
wychowawca 

(raz w półroczu) 
 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne                    

oraz innych osób 
 

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

oraz reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu  

i życiu koleżanek i kolegów. 

10 
wychowawca 

(raz w półroczu) 
 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.  

Kultura osobista – dobre maniery w stosunku  

do dorosłych i rówieśników, zachowanie 

odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom. 

10 
 wychowawca  

(raz w półroczu) 

 

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej. 10  

7. Okazywanie szacunku innym osobom  

Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły i innym osobom w każdej 

sytuacji. 

10  
wychowawca  

(raz w półroczu) 
 



 

Punkty do dyspozycji wychowawcy lub  dyrektora 

– nieobligatoryjnie. 
15 

dyrektor, wychowawca     

(raz w półroczu) 

Samoocena. 
1-6 

uczeń                            

(raz w półroczu) 

Ocena klasy. 
1-6 

ocena klasy                   

(raz w półroczu) 

 

 

Obszary aktywności, za które 

odejmowane są punkty 
Liczba punktów 

Osoba 

odpowiedzialna za 

wpis 
 

1. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia  

Spóźnienie na lekcję nieusprawiedliwione przez 

rodzica. 

1 (za każde, zliczone na 

koniec półrocza) 
wychowawca  

Nieusprawiedliwiona nieobecność. 
1 (za każde, zliczone na 

koniec półrocza) 
wychowawca  

Użycie telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia telekomunikacyjnego bez zgody 

nauczyciela. 

5  nauczyciel  

Niewykonanie polecenia nauczyciela. 2  nauczyciel  

Niewywiązanie się z powierzonego zadania 

(innego niż praca domowa). 
2  nauczyciel  

Niewypełnienie obowiązku dyżurnego. 2  nauczyciel  

2. Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej  

Oszustwo, np. podrobienie podpisu, fałszowanie 

sprawdzianu, innych dokumentów. Spisanie pracy 

domowej, ściąganie na klasówce, itp. 

10-20  nauczyciel  

Zniszczenie pomocy dydaktycznych, mienia 

szkolnego, podręczników. 
5-20  nauczyciel  



3. Brak dbałości o honor i tradycje szkoły  

Strój niestosowny, pofarbowane włosy i 

pomalowane paznokcie, krzykliwy makijaż, 

biżuteria zagrażająca bezpieczeństwu; brak stroju 

galowego. 

5  nauczyciel  

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach 

i imprezach szkolnych. 
5  nauczyciel  

4. Brak dbałości o piękno mowy ojczystej  

Używanie wulgaryzmów i obscenicznych gestów. 1-10  nauczyciel  

5. Brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne                    

oraz innych osób 
 

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej.  10 nauczyciel  

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły  

w trakcie przerwy lub lekcji (ucieczka). 
40 nauczyciel  

Kradzież, wyłudzanie pieniędzy. 30  nauczyciel  

Upublicznienie wizerunku osoby bez jej zgody. 20  nauczyciel  

Przyniesienie do szkoły ostrego narzędzia, innego 

niebezpiecznego przedmiotu lub substancji 

niezwiązanych z zajęciami lekcyjnym. 

15  nauczyciel  

Użycie przedmiotu lub substancji z punktu 

poprzedniego. 
25  nauczyciel  

Udział w bójce. 20  nauczyciel  

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. 

bieganie, zaśmiecanie, otwieranie okien, inne 

zagrażające bezpieczeństwu zachowanie. 

1-10  nauczyciel  

Palenie papierosów (e-papierosów), spożywanie 

alkoholu i substancji niedozwolonych. 
30 (za każdy incydent) nauczyciel  

Podżeganie do złych zachowań. 10 (za każdy incydent) nauczyciel  

6. Niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole  

i poza nią 
 

Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza 

teren szkoły/wycieczek, nieprzestrzeganie 

regulaminów wycieczek. 

5-10  nauczyciel  



Niekulturalne zachowanie na lekcji, np. żucie 

gumy, jedzenie i picie bez zgody nauczyciela. 
5 nauczyciel  

7. Brak szacunku wobec innych osób  

Znęcanie się nad kolegami, zorganizowana 

przemoc, zastraszanie, groźby, akty 

cyberprzemocy. 

20  wychowawca  

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, 

dorosłych, okłamywanie; podważanie  

i komentowanie czynności nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

10  nauczyciel  

Zaczepianie słowne lub fizyczne. 10  nauczyciel 
 

 

 

3. W §44 dodano punkty 3-13: 

3. Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów. W ciągu 

półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej 

ocenie zachowania. 

4. Liczbę zebranych punktów w półroczu obliczamy według wzoru: 100 punktów + 

punkty dodatnie + średnia ocena klasy (1-6 punktów) + punkty samooceny (1-6 

punktów) – punkty ujemne = liczba uzyskanych punktów.  

5. Ocenę roczną stanowi średnia ocen uzyskanych w I i II półroczu. 

6. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek 

pracownika administracji i obsługi szkoły). 

7. Uczeń, który otrzyma 20 punktów ujemnych w półroczu, nie może mieć oceny 

wzorowej. 

8. Uczeń, który otrzyma 30 punktów ujemnych w półroczu, nie może mieć oceny bardzo 

dobrej. 

9. Uczeń, który otrzyma 40 punktów ujemnych w półroczu, nie może mieć oceny dobrej. 

10. Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny 

wyższej niż bardzo dobra. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy, nie może 

otrzymać oceny wyższej niż dobra. 

11. Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej 

niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać 

oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

12. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną 

może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od liczby uzyskanych 

wcześniej punktów. 

13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy. 

Pozostałe punkty uległy przesunięciu. 

4. W §48 pkt 1 ust. 2 otrzymał brzmienie: „uczeń oceniany jest zgodnie z punktowym 

systemem oceny zachowania” 

 

5. W §48 pkt 1 ust. 3 wykreślono zapis: „w formie pisemnej (wpis do zeszytu 

korespondencji)”. 

6. W §53 pkt. 2 otrzymał brzmienie: 

 



2. W latach szkolnych 2018/2019-2021/2022 egzamin ósmoklasisty obejmuje 

następujące przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski, 

2) matematykę, 

3) język obcy nowożytny.  

 

7. W §53 wykreślono pkt 3: 

 

3. W roku szkolnym 2021/2022 – ostatnim roku nauki ósmoklasistów, którzy przejdą 

cały II etap edukacyjny (od klasy IV do VIII) wg nowej podstawy programowej, 

egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu 

spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń  będzie przystępował do 

egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako 

przedmiotu obowiązkowego. 
 

 

§ 2  

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

     Przewodniczący rady pedagogicznej 

 

 


