
 

Nowelizacja nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  

w Nowych Skalmierzycach 

 
 
 

1. Roz. 1, §  3, pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Do wydarzeń szkolnych tworzących 

ceremoniał zalicza się również ceremonię przekazania sztandaru  

oraz przyznanie tytułów: „Osobowość”, „Społecznik”, „Złoty absolwent”, „Złoty 

sportowiec” oraz „Prymus”, które są wręczane podczas uroczystości 

szkolnych. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu w/w tytułów są 

następujące: 

 

2. Roz. 1, § 3, pkt. 4  dodaje się  ppkt. 6), który otrzymuje brzmienie: Ceremoniał 

przekazania sztandaru odbywa się według następującej procedury: aktualny 

szkolny poczet sztandarowy przekazuje sztandar nowemu pocztowi 

wychodząc z szeregu i opuszczając sztandar. Członkowie nowego pocztu 

sztandarowego podchodzą do sztandaru i  składają przysięgę następującej 

treści 

 

 Chorąży: My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  

w Nowych Skalmierzycach – przyjmując ten sztandar – przyrzekamy:  

 

 Asystentka nr 1: otaczać  go czcią i dbać o to, by właściwym 

postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły 

 i gminy, 

 

 Asystentka nr 2: pielęgnować wartości, szerzyć ideały, wyrosnąć  

na obywateli godnych naszej Ojczyzny – Polski. 

 

Chorąży klęka, całuje sztandar i wstaje, wtedy następuje przekazanie sztandaru,  

a następnie jego prezentacja. 

 



3. Roz. 7, §  51, pkt. 4 otrzymuje brzmienie: dopuszcza się stosowanie symbolu 

„X” w obszarze praca klasowa, sprawdzian wiadomości, kartkówka, praca 

domowa długoterminowa będącego informacją dla ucznia i rodzica, że uczeń 

nie zdobył oceny w wyznaczonym terminie. Termin nadrobienia zaległej pracy 

i poprawienia „X” na ocenę upływa po 14 dniach od pierwszych zajęć, na 

których uczeń pojawi się po wcześniejszej nieobecności, termin i formę 

zaliczenia ustala się z nauczycielem. W chwili nadrobienia braku znak „X” 

zostaje zamieniony na stopień, w przeciwnym razie uczeń otrzymuje „0”. 

Nauczyciel nie ma prawa wpisać „0”, jeśli wcześniej nie wpisał „X”. 

 Na informatyce, plastyce, muzyce, technice dopuszcza się stosowanie znaku 

„X” w obszarze praca na lekcji. Ponadto symbol „0” stosuje się jeśli uczeń:  

 

a) nie podjął próby wykonania zadania, 
      b) postępował nieuczciwie (spisywał, ściągał). 

 

 

 


