
Aneks 3 do Statutu szkoły 

§ 42 ust.1 przyjmuje brzmienie: 

1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze: 

1) sekretarz szkoły,  

2) referent administracyjny 

§ 44 ust. 1. pkt. 13a - zostaje uchylony 

§ 55 ust.4 przyjmuje brzmienie: 

4. Ocenianie bieżące:  

1) Odbywa się za pomocą różnorodnych form oceniania ustnego i pisemnego określonych w wymaganiach edukacyjnych 

z każdego przedmiotu, 

2) Zaliczenie na ocenę pozytywną kartkówek następuje, jeżeli uczeń uzyskał 50% możliwych punktów, 

3) Zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianu z większej partii materiału następuje, jeżeli uczeń uzyskał 40% 

możliwych punktów, 

4) Uczeń, który ściąga na sprawdzianie  lub oddaje nauczycielowi niesamodzielną pracę otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ponowne ściąganie lub oddanie pracy niesamodzielnej skutkuje dodatkowo punktami ujemnymi zgodnie z § 58 ust.7 pkt. 
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§ 56 ust.1 i 2 przyjmują brzmienie 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, na zakończenie których przeprowadzana jest klasyfikacja wg skali ocen 

określonej w Statucie Szkoły (za wyjątkiem uczniów realizujących ITN). I półrocze kończy się po 19 tygodniu nauki. 

2. Oceny śródroczne (roczne) wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe, które 

otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności mają różną wagę: 

Test przyrostu kompetencji x 4 

Sprawdzian pisemny x 2 x 3  

Kartkówka x 2  

Odpowiedź ustna x 2  

Aktywność na lekcji x 1 lub x2  lub x 3 lub x 4 

Prezentacje x 1 lub x 2  

Praca domowa x 1  



Praca w grupach x 1 

Projekt edukacyjny - x2 

Pozostałe formy oceniania, specyficzne dla danego przedmiotu, wraz z wagami są określone   w wymaganiach 

edukacyjnych z każdego przedmiotu i nie mogą przekraczać wagi 3. 

§ 56 ust. 2 pkt1) lit.a)  

1) na ocenę roczną ma wpływ wynik sprawdzianu przyrostu kompetencji,  

a) harmonogram sprawdzianów przyrostu kompetencji w danym roku szkolnym ustala Rada Pedagogiczna i powiadamia 

uczniów i rodziców z co najmniej 6 tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń dla uczniów i 

komunikat na stronie internetowej szkoły. 

§ 58, ust.7 pkt1) przyjmuje brzmienie: 

1)  kryteria uzyskania punktów dodatnich - stosunek do obowiązków szkolnych: 

 a) reprezentowanie szkoły – do 50 pkt 

b) poprawienie oceny rocznej z przedmiotu nauczania w stosunku do oceny śródrocznej – 1 pkt. (punkty 

przyznaje nauczyciel lub wychowawca na wniosek ucznia), 

c) uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ze środowiska pozaszkolnego – 20 pkt. 

§ 44, ust.1 pkt2) przyjmuje brzmienie:  

2) chodzić do szkoły w skromnym, schludnym stroju. (wszystkich uczniów obowiązuje chodzenie po 

terenie szkoły w obuwiu sportowym lub tekstylnym, a na uroczystości szkolne uczniowie rekomenduje 

się  szkolne stroje odświętne). Strój odświętny  : 

a) dla dziewcząt żakiet i spódniczka albo spodnie w kolorze granatowym, czarnym lub grafitowym oraz 

gładka bluzka albo sukienka w kolorze granatowym, czarnym lub grafitowym i odpowiednie obuwie, 

b) dla chłopców granatowy, czarny lub grafitowy garnitur i gładka   koszula  

albo spodnie garniturowe z gładką koszulą oraz   odpowiednie  obuwie 

W § 58, ust.7 pkt.5) lit.d) zostaje uchylony 

§ 59 ust.1pkt.1) przyjmuje brzmienie: 

1)uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej oceny śródrocznej (rocznej) w formie i terminie ustalonym z 

nauczycielem przedmiotu. Poprawa oceny odbywa się w ciągu dwóch tygodni przed terminem klasyfikacji 

śródrocznej (rocznej), 

 

 


