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Szanowny Panie Dyrektorze, 
W nawiązaniu do naszej rozmowy poniżej przedstawiam propozycje Rady Rodziców w zakresie 
zmian do Statutu. Jednocześnie uprzejmie proszę o wsparcie naszych wniosków.  
Proponujemy wzmocnić zapis dotyczący udostępniania pisemnych prac uczniom i rodzicom. W 
tym roku szkolnym jest to poważny problem. Z uzyskanych informacji wynika, że część 
nauczycieli nie respektuje obecnego zapisu Statutu.  
Z tych względów proponujemy następującą zmianę  
„§ 73 pkt 5 Każdorazowo sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel prowadzący 
dane zajęcia edukacyjne udostępnia: 
1) uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych; w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia 

oddania pracy do sprawdzenia; 
2) rodzicom, poprzez przekazanie z pośrednictwem ucznia, na czas określony przez 

nauczyciela, po którym sprawdzian powraca do dokumentacji nauczyciela; 
3) w edukacji wczesnoszkolnej podczas spotkań z rodzicami lub za pośrednictwem uczniów. 
W nawiązaniu do naszych rozmów, pism i rozważań dotyczącego okresy adaptacyjnego dla 
klas IV oraz okresu ochronnego dla klas VIII proponujemy następujące zapisy: 
„§ 76 pkt 2 (…)  
ppkt 10)  w klasach IV szkoły podstawowej przez wrzesień stosuje się okres adaptacyjny, po 
zakończeniu, którego nauczyciel usuwa z dziennika nieprzygotowania, minusy oraz oceny 
poniżej 4; 
oraz wprowadzenie  
ppkt 11)  w klasach VIII szkoły podstawowej w miesiącu poprzedzającym egzamin 
ósmoklasisty nie przeprowadza się pisemnych prac sprawdzających z przedmiotów nie 
objętych egzaminem”.  



W związku z nieklarownym obecnym zapisem dotyczącym terminu zaliczania prac po powrocie 
ze zwolnienia lekarskiego i różną jego interpretacją proponujemy wprowadzenie konkretnego 
zapisu wskazującego czas dla ucznia na przygotowanie się do sprawdzenia wskazanego 
zakresu materiału. Jednocześnie proponujemy umożliwienie uczniowi wybór wcześniejszego 
terminu uzupełnienia materiału. 
Wobec tego proponujemy następujące zapisy – 
 „§ 76  
pkt. 7  
ppkt 5) w przypadku dłuższej nieobecności ( siedem dni) sprawdzenie i ocenianie ucznia 
odbywa się w formie ustalonej przez nauczyciela po wskazaniu zakresu materiału w czasie nie 
krótszym jednak niż 14 dni od powrotu ze zwolnienia; 
oraz  
6) uczeń może wyrazić zgodę na sprawdzenie, o którym mowa wyżej, w terminie 
wcześniejszym; (…); 
Proponujemy również zmianę ppkt 9 albowiem nie ma uzasadnienia z jakich powodów uczeń 
nie może poprawić negatywnej oceny z kartkówki. Możliwość poprawienia negatywnej oceny 
będzie niewątpliwie realizacją celu edukacji. 
Z tych względów proponujemy: 
„§ 76  
pkt. 7  
9)    uczeń może również poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z kartkówki”.  
Zmiana do § 76 kt 8 jest związana z pierwszą proponowaną naszą zmianą.  
„Pkt 8 ppkt 5) wszystkie sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany wiadomości i 
umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu 
uczniowi i jego rodzicom zgodnie z zasadami określonymi w § 73 ust. 5;”. 
Proponujemy również zmianę § 76 pkt 15 ppkt 7 w związku z tym, że obecny zapis wskazuje, 
zę podstawą oceny jest system punktowy, co z kolei stoi w sprzeczności z ppkt 1 i 4 tego 
samego paragrafu i pkt.  
Z tych względów proponujemy zapis  
„§ 76 
pkt15 
ppkt 7 przed każdym wystawieniem oceny z zachowania wychowawca klasy weryfikuje, 
konsultuje i uzupełnia zapisy pochwał i uwag”; 
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