
UCHWAŁA NR 21/19/20 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W CZEREMSZE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Czeremsze 

 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  

– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się co następuje: 
 

 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej w Czeremsze wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 49: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W Szkole, za pośrednictwem Librus Synergia funkcjonuje elektroniczny dziennik. 

Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, 

współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpi-

sana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługu-

jącej system dziennika elektronicznego.” 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 

przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.” 

„7b. Szczegółowe  zasady  prowadzenia dziennika elektronicznego określa Regulamin 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cze-

remsze oraz ogólne przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.” 

2) w § 90: 

a) w ust. 4 uchyla się pkt. 2 

b) w ust. 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Ocenianie bieżące ucznia w klasie I-III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej 

według niżej wymienionej skali sześciocyfrowej: 

a) ocena: 6 - celujący 

b) ocena: 5 - bardzo dobry 

c) ocena: 4 - dobry 

d) ocena: 3 - dostateczny 

e) ocena: 2 - dopuszczający 

f) ocena: 1 – niedostateczny” 

c) tytuł ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I-III” 

d) w ust. 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

a) pisemną – ocena wyrażona stopniem (od 1 do 6) wpisana do dziennika lekcyjne-

go, 

b) werbalną – ustne wyrażenie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów 

podczas zajęć.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 



 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 roku z mocą obowiązującą od 1 września 

2020 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


