Uchwała nr 14/2018
Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie
z dnia 12.IX.2018 r.
w sprawie zmian w statucie
Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie
na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
W ROZDZIALE 10 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego uczniów,
w § 91. ust.5 otrzymuje brzmienie:
5. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, z wyjątkiem
przedmiotów: muzyka, plastyka, technika zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne.
1) przypisanie wag poszczególnym formom aktywności dla uczniów klas IV – VIII
szkoły podstawowej.
Formy aktywności
Praca klasowa, sprawdzian, test, dyktando, poprawa pracy klasowej, sprawdzianu,
osiągnięcia (I, II, III miejsce w zawodach, olimpiadach, konkursach na szczeblu
przynajmniej międzyszkolnym)
Nie zgłoszenie się na sprawdzian/pracę klasową w wyznaczonym terminie –
wartość 0
Odpowiedź ustna, kartkówka, udział w zawodach, olimpiadach, konkursach na
szczeblu przynajmniej międzyszkolnym

waga

4

3

Recytacja, dialog, praca samodzielna, aktywność

2

Praca domowa, wytwory manualne

1

2) Średnia ważona jest ilorazem sumy iloczynów (średnia arytmetyczna poszczególnych
form aktywności * waga) przez sumę wag.
WZÓR USTALANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ
suma iloczynów (średnia arytmetyczna ocen * waga)
SW = ---------------------------------------------------------------------suma wag
3) Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest liczbą całkowitą otrzymaną w wyniku
przybliżenia średniej ważonej ocen uzyskanych w danym półroczu zgodnie z
obowiązującymi przedziałami.

średnia ważona
SW < 1,61
1,61 ≤ SW < 2,51
2,51 ≤ SW < 3,51
3,51 ≤ SW < 4,51
4,51 ≤ SW < 5,31
SW ≥ 5,31

ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

W § 91. ust.6 otrzymuje brzmienie:
6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”
przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:
ocena
6
wartość 6

5+
5,5

5
5

54+
4,75 4,5

4
4

43+
3,75 3,5

3
3

32+
2,75 2,5

2
2

21
1,75 1

W § 91. ust.7 otrzymuje brzmienie:
7. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II półroczu
oraz średniej ważonej za I półrocze z danego przedmiotu z wagą 5.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Małgorzata Rupieta
.................................................................................
(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

