
Uchwała nr 5/2019/2020  

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu 

z dnia 15.01.2020 r. 

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz przepisów wydanych na jej podstawie w 

Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu wprowadza się zmiany : 

§ 1 

1) W paragrafie 48 punkt 5 otrzymuje brzmienie:  

W czasie pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie 

dydaktycznym). Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) 

telefon może być użyty tylko w wyjątkowych przypadkach do krótkiej rozmowy z 

rodzicami i tylko za zgodą nauczyciela i w wyznaczonym przez niego miejscu.  

2) W paragrafie 48 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu: 

Uczeń naruszający zasady korzystania z telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego będzie oceniany zgodnie z punktowym systemem oceniania 

zachowania. Łamanie zasad korzystania z urządzeń elektronicznych skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania. 

3) W wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 1 do statutu w 

paragrafie 14 wprowadza się punkt XI o następującym brzmieniu: 

XI. Przestrzeganie zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 

4. uczeń zawsze przestrzega zasad korzystania z urządzeń elektronicznych. 

3. Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń łamał obowiązujące w szkole zasady lub je 

lekceważył, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 

2. Kilkakrotnie trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że nie przestrzega zasad 

korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych, uczeń reagował na zwracane 

uwagi. 

1. Często zachowanie ucznia ma charakter lekceważący i narusza zasady korzystania z 

urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia 

elektroniczne), uczeń nie  zawsze reaguje na zwracane uwagi. 

0. Uczeń często świadomie, lekceważąco lub z premedytacją nie dostosowuje się do 

zasad obowiązujących w szkole, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. 

4) W wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 1 do statutu w 

paragrafie 14  w punkcie  4 zmianie ulega załącznik nr 2 (Arkusz oceny zachowania), 

który otrzymuje następującą konstrukcję: 

 



 

Ocena całościowa Zakres punktów na poszczególne oceny 

wzorowa 39-44 

Bardzo dobra 33-38 

dobra 26-32 

poprawna 19-25 

nieodpowiednia 12-18 

Naganna 0-11 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły jako Przewodniczącemu Rady 

Pedagogicznej. 


