
Uchwała Rady Pedagogicznej 21/20/21 z dnia 10.05.2021r. 
w sprawie zmian w WSO od 01.02.21 do 25.06.2021r. 
 
Na podstawie art.98 Prawo Oświatowe, Rada Pedagogiczna postanawia: 
§1 
Ocenianie zachowania uczniów w czerwcu 2021r. pozostaje zgodnie z zapisami w WSO. 
§2 
Od 01.02.2021 na czas nauczania zdalnego zawiesza się przydzielanie punktów dodatnich  
i ujemnych za: Zachowanie obowiązujące w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19  - Uchwała nr 5/20/21 z dnia 26.08.2020r. 
§3 
Wprowadza się zmiany w Statucie szkoły wg załącznika nr 1. 
§4 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. 
§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej 21/20/21 z dnia 10.05.2021r. 
 
1.  Od 01.02.2021 do 31.05.2021 zmianie ulegają zapisy w paragrafie 71 – tabela: waga pozytywnych 
zachowań. Zawiesza się na czas trwania nauczania zdalnego i hybrydowego następujące punkty: 6, 8, 
16, 19.  
2. Od 01.02.2020 do 31.05.2021 zmianie ulegają zapisy w Paragrafie 71 – tabela waga negatywnych 
zachowań. Zawiesza się na czas trwania nauczania zdalnego i hybrydowego następujące punkty: 5, 7, 
9, 10, 14, 15. 
Punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – brak udziału w zdalnych 
lekcjach”. – 10 za każdą opuszczoną godzinę. 
Punkt 11 otrzymuje brzmienie: „Nieterminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach 
zdalnych”.   - 2 punkty każdorazowo. 
3. Od 01.02.2021 do 31.05.2021r. wprowadza się punkt 23 w tabeli waga negatywnych zachowań, 
który brzmi: „Spamowanie na czacie (zabawa mikrofonem itp.), utrudnianie prowadzenia zajęć 
zdalnych:   
 –5 punktów każdorazowo. 
4. Do WSO wprowadza się punkt 24 i 25 w tabeli negatywnych zachowań, które brzmią: 
Pkt. 24 – „Kradzież własności intelektualnej(plagiaty), kopiowanie prac i podpisywanie się pod nimi”.   
-100 punktów każdorazowo. 
Pkt. 25 – „Udostępnianie linków do lekcji, konsultacji, plików wewnętrznych do edytowania osobom 
spoza domeny szkolnej, tworzenie zajęć bez zgody administratora lub wychowawcy”.  -100 punktów 
każdorazowo. 
5. Paragraf 71 pkt. 5 – Liczbę punktów przelicza się na ocenę zachowania wg następującej skali, która 
ulega zmianie ze względu na nauczanie zdalne i hybrydowe w okresie do 25.06.2021r.: 
 
Kryterium punktowe ocen zachowania 
Zachowanie Punkty 
wzorowe 180 i więcej 
bardzo dobre 130 - 179 
dobre 80 - 129 
poprawne 30 - 79 
nieodpowiednie 1 - 29 
naganne 0 i mniej 
 



6. W paragrafie 71 ust.6 pkt.7 zastępuje się liczbę 10 na 20. Zapis będzie obowiązywał do 
25.06.2021r. 
 


