
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 

 w Rydułtowach zatwierdzone Uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu 19 IX 2019r. 

 

Paragraf 23  

Ustęp 3 punkt 16)  zostaje wykreślony 

 

Paragraf 23  

Ustęp 5 Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły: 

Punkt 1)zakazuje się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły;  

Punkt 2)zostaje wykreślony 

Punkt 3) Używanie telefonu na zajęciach lekcyjnych jest możliwe tylko za zgodą 

nauczyciela prowadzącego. 

Punkt 4)w przypadkach uzgodnionych z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń ma 

możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego z gabinetu pedagoga lub 

sekretariatu; 

Punkt 5) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów 

urządzenia elektroniczne. 

 

Paragraf 38 ustęp 30 otrzymuje nowe brzmienie 

 Uczeń może otrzymać punkty za: 

 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura osobista Aktywność 

społeczna 

1.Wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia  od 

+ 5 pkt do + 30 pkt 

1.Dbałość o piękno mowy 

ojczystej od +5 pkt do + 30 

pkt 

1.Postepowanie 

zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej 

od + 5 pkt do  

+ 30 pkt 

2.Wszelkie zachowania 

naruszające zasady 

bezpieczeństwa np. 

opuszczanie terenu 

2.Okazywanie szacunku 

innym osobom od + 5 pkt 

do + 30 pkt 

2.Dbałosć o honor i 

tradycje szkoły od + 5 

pkt do + 30 pkt 



szkoły w czasie trwania 

zajęć, niewłaściwe 

zachowanie podczas 

wycieczek itp. Od -10 

pkt do - 30 pkt 

3.Godziny nieobecne - 

nieusprawiedliwione, za 

każdą godzinę -5 pkt 

3.Godne, kulturalne 

zachowanie się w szkole i 

poza nią od + 5 pkt do + 

30 pkt 

3.Pełnienie funkcji w 

klasie lub w szkole 

i wywiązywanie się z 

obowiązków w 

zależności od stopnia 

od + 5 pkt do  +30 

pkt 

4.  Spóźnienia na lekcje 

-2 pkt 

4. Dbałość o 

bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób od 

+ 5 pkt do + 30 pkt 

4.Praca ucznia, która 

zaowocowała 

udziałem 

w konkursach 

różnego typu: 

- w etapie szkolnym i 

miejskim od  +10 pkt 

do  +30 pkt 

-w etapie rejonowym  

+40 pkt 

w finale 50 pkt 

5. Notoryczny brak 

obuwia zmiennego - 10 

pkt  

5. Aroganckie zachowanie 

wobec nauczyciela i innego 

pracownika szkoły od-5 pkt 

do-20 pkt 

5. Praca ucznia, 

która zaowocowała 

udziałem 

w zawodach 

sportowych: 

- na szczeblu powiatu 

+20 pkt 

- etap rejonowy +25 

pkt 

etap wojewódzki +30 

pkt 

6.Odpisywanie zadań 

domowych - 10 pkt 

6. Przemoc fizyczna i 

psychiczna wobec 

koleżanek i kolegów 

od –5 pkt do –30 pkt 

6.Współudział w 

działaniach na rzecz 

szkoły i środowiska 

lokalnego: 

- zaprojektowanie 

i przeprowadzenie 

pod nadzorem 

nauczyciela imprez 

np.: sportowych, 



kulturalnych,  

charytatywnych, itp.  

do  +30 pkt 

-udział w 

zorganizowanych 

na terenie szkoły lub 

miasta imprezach od 

+10 pkt  do +30 pkt 

7. Brak przyborów 

szkolnych np. 

podręcznika, zeszytu, 

cyrkla, ekierki itp. -3 

pkt 

7. Niewłaściwy strój szkolny 

lub makijaż (niezgodny z 

zapisami w Statucie) od -5 

pkt do - 15pkt 

7.Praca na rzecz klasy 

podjęta przed lekcjami 

lub po lekcjach do +10 

pkt 

8. Nieinformowanie 

rodziców o ocenach, 

uwagach i wezwaniach 

-10 pkt 

8. Niewłaściwe 

zachowanie na lekcjach 

naruszające normy 

moralne, obyczajowe, 

etyczne 

 

od -5 pkt do - 20 pkt 

8. Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych - kółka 

przedmiotowe i 

zainteresowań oraz w 

organizacjach 

działających na 

terenie szkoły miasta 

czy regionu: jeden raz 

w semestrze, w 

zależności od 

zaangażowania do  

+15 pkt 

9.Używanie telefonu 

komórkowego lub 

innych urządzeń 

elektronicznych w 

czasie zajęć - 20 pkt. 

9. Niszczenie sprzętu i 

mienia szkolnego oraz 

zwrot kosztów naprawy od-

5  pkt do –50 pkt 

9.Pomoc koleżeńska, 

praca na rzecz innych 

od +10 pkt do +30 

pkt 

10.Fałszowanie 

podpisu rodziców – 50 

pkt 

10.. Odmowa wykonania 

polecenia nauczyciela 

lub innego pracownika 

szkoły 

od -5 pkt do – 20 pkt 

 

10. Pochwała 

Dyrektora szkoły 

50 pkt 

 11. Wszelkie formy 

szkodzenia zdrowiu 

swojemu lub innych 

-20 pkt 

 

 12. Kradzież, 

wymuszanie 

 



pieniędzy, 

zastraszanie -50 pkt 

 13.Niewywiązywanie 

się ze zobowiązań 

od –10 pkt do – 30 

 

 14.Wulgaryzmy, 

przekleństwa –10 pkt 

 

 15.Naruszenie lub 

niszczenie cudzej 

własności od –5 pkt do 

–50 pkt 

 

 16. Kłamstwa, próba 

oszukania nauczyciela 

od – 10 pkt do – 50 pkt 

 

 17.Nagana Dyrektora -50 

pkt 

 

 

 

 

Paragraf 47 otrzymuje brzmienie 

W Szkole Podstawowej nr 2  prowadzony jest dziennik elektroniczny. 

 

 

 

 


