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Aneks do Statutu Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących 

w Olsztynie zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej       

z dnia 11.09.2018 r. 

 

§ 55  

Pkt. 3 ppkt. 2 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „sprawdzian wiadomości (wcześniej 

zapowiedziany)” 

§ 56 

Pkt. 3 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „Uczeń nieobecny na którejkolwiek z form pracy 

pisemnej zobowiązany jest do jej napisania  w ciągu dwóch tygodni od daty wpisania ocen 

do dziennika, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. W przypadku niewywiązania 

się z tego obowiązku uczeń jest zobligowany do napisania zaległej pracy na pierwszej lekcji, 

na której jest obecny.” 

Pkt. 5 zostaje usunięty. W związku z tym następuje zmiana numeracji kolejnych punktów 

w sposób rosnący. 

Pkt. 10 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „Poprawa ocen bieżących odbywa się 

na podstawie zapisów zawartych w ocenianiu przedmiotowym (PZO).” 

§ 57 

Ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: 

1. „Oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie średniej ważonej 

ocen cząstkowych, zwanej dalej „średnią ważoną", zgodnie z PZO. 

2. Stosuje się system wag od 1 do 7. 

Formy sprawdzania wiedzy i przydział wag zdefiniowane są w PZO z poszczególnych 

przedmiotów. 

3. Oceny z wychowania fizycznego wystawiane są raz w miesiącu za aktywny udział w lekcji 

oraz za trzy wybrane przez ucznia w półroczu sprawdziany umiejętności z realizowanych 

dyscyplin sportowych. Szczegółowe zapisy dostępne są w PZO. 

4. Ocenianie z poszczególnych zajęć edukacyjnych odbywa się na podstawie oceniania 

przedmiotowego, które jest zgodne z kryteriami zawartymi w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym (OW).” 

§ 58 

Pkt. 3 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: 

„Oceny śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 
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4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

Ustalając oceny śródroczne i roczne, stosuje się następujące progi średniej ważonej 

1) Celujący                       5,61 - 6,0 

2) Bardzo dobry               4,61 – 5,6 

3) Dobry                           3,61 – 4,6 

4) Dostateczny                 2,61 – 3,6 

5) Dopuszczający            1,61 – 2,6 

6) Niedostateczny            0 – 1,6” 

Dodano ppkt. 3c: „Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali 

procentowej: 

• Celujący (6)                          97% - 100% 

• Bardzo dobry plus (5+)       96% - 94% 

• Bardzo dobry (5)                  93% - 88% 

• Dobry plus (4+)                    87% - 85% 

• Dobry (4)                               84% - 72% 

• Dostateczny plus (3+)         71% - 69 %  

• Dostateczny (3)                    68% - 56% 

• Dopuszczający plus (2+)     55%-53% 

• Dopuszczający (2)               52% - 40% 

• Niedostateczny plus (1+)   39% - 37% 

• Niedostateczny (1)              36% - 0%” 

§ 65 

Pkt. 1 dodano ppkt. 4: „konsultacje rodziców z nauczycielami.” 

Pkt. 3 ulega zmianie i zyskuje brzmienie: „Na nie więcej niż 7 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne i wychowawcy informują ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) 

poprzez zapis w e-dzienniku o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania”. 

Pkt. 6 zostaje usunięty. 

§ 67 

Pkt. 1 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą wnioskować na piśmie o podwyższenie ustalonej przez nauczyciela przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
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w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia proponowanej oceny końcoworocznej. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.” 

Pkt. 6 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń 

przystępuje do egzaminu weryfikującego, z zakresu treści programowych określonych przez 

nauczyciela zajęć edukacyjnych, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Przyjęcie 

informacji o terminie egzaminu uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na złożonym 

wniosku.” 

Pkt. 17 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych 

nie mógł przystąpić do egzaminu weryfikującego, wyznacza się dla niego drugi termin 

(ostateczny)”. 

§ 68 

Zostaje uchylony w całości. 

 

 


