
ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 

IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU 

§ 2 ust. 7 uchylony. 

§ 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

W sytuacjach szczególnych (ewidentna poprawa zachowania ucznia) dopuszcza się decyzją dyrektora 
na wniosek wychowawcy klasy, rzecznika praw ucznia lub pedagoga, psychologa szkoły możliwość, 
aby ukaranie ucznia upomnieniem lub naganą dyrektora nie skutkowało wystawieniem mu oceny 
poprawnej lub nagannej na dany semestr/rok szkolny. 

§ 51 ust.4 pkt.6 otrzymuje brzmienie: od 5,61-celujący 

§ 51 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

Ocenianiu zgodnie ze średnią ważoną nie podlegają następujące zajęcia: wychowanie fizyczne, 
technika, plastyka, muzyka, informatyka. 

§ 51 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i informatyki należy przede 
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematycznego 
udziału ucznia w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej. 

§ 52 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z dowolnej pracy 
decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty: 

1) poniżej 29 % niedostateczny; 
2) od 29 % dopuszczający -; 
3) od 33 % dopuszczający; 
4) od 42 % dopuszczający +; 
5) od 46 % dostateczny -; 
6) od 50 % dostateczny; 
7) od 58 % dostateczny +; 
8) od 63 % dobry -; 
9) od 67 % dobry; 
10) od 75 % dobry +; 
11) od 79 % bardzo dobry -; 
12) od 83 % bardzo dobry; 
13) od 92 % bardzo dobry +; 
14) 100% celujący. 

§ 52 ust. 9 uchylony. 

§ 67 otrzymuje brzmienie: 

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

 



 

§ 89 otrzymuje brzmienie: 
 
Sprawdzian, o którym mowa w § 88 składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu                 
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian powinien 
mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

Rozdział 7 Organizacja oddziałów gimnazjalnych –uchylony. 

 


