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Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie 
 
W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 
 
 Postanowienia ogólne 
§ 1.  
1. w ust. 1 dopisuje się pkt. 10 w brzmieniu: 
rodzicach oznacza to tak rodziców, jak i opiekunów prawnych  uczniów szkoły oraz osoby sprawujące nad nimi 
pieczę zastępczą.  
 
 Cele i zadania szkoły 
§ 5.  
1. w ust. 2 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym. 
 
§ 6. 
1. w ust. 1 w pkt. 12 po słowach godności osobistej dopisuje się:  
i budowania relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi uczniów; 
 
2. w ust. 1 dopisuje się  pkt. 13 w brzmieniu:  
wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu 
i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorów postępowania; 
 
3. w ust. 2 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 
 
4. w ust. 3 pkt. 6 otrzymuje  brzmienie: 
 uświadamianie uczniom zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na stan fizyczny i psychiczny organizmu, 
informowanie o miejscach, w których można uzyskać pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami; 
 
5. w ust. 4 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym. 
 
 
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
§ 6a. 
 
1. w ust. 3 w pkt 6 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 
 
2. w ust. 3 dopisuje się  pkt. 13 w brzmieniu:  
rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole w celu wspierania 
jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i 
środowisku społecznym; 
 
3. w ust. 6 dopisuje się:  udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie; 

 
4. w ust. 6 po słowie zawodu skreśla się: oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

 
5. w ust. 6 po pkt. 7 dodaje się w pkt. 8 i 9 w brzmieniu:  
8) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 
9) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 
 
6. w ust. 7 po słowie Edukacyjno-Terapeutyczny dopisuje się: 
oraz dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym; 
 
7. w ust. 8 po słowie  prowadzenie skreśla się indywidualnych; 
8. w ust. 8 w pkt 11 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 

 
9. w ust. 8 w pkt 14 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 

 
10. w ust. 8 w pkt 14 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 

 
11. w ust. 8 się dopisuje się pkt. 17  i 18  w brzmieniu: 
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17)informowanie rodziców o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów opracowujących 
indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny;  
18)dokonywanie okresowych analiz  sytuacji wychowawczej w szkole.  
 
 Dyrektor szkoły 
 § 9 
1. w ust. 4 po słowie nauczania dopisuje się: 
lub zindywidualizowanej ścieżki nauczania dla ucznia posiadającego opinię publicznej poradni, z której wynika 
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  
 
Rada pedagogiczna 
§ 19   
 
1. w ust. 1 w pkt. po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym; 
2. w ust. 1 skreśla się pkt. 3 
3. w ust. 2 pkt. 9 po słowie opiekuńczych dopisuje się: 
organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
4. w ust. 3 po słowie które skreśla się: następnie przedstawia do uchwalenia; 
5. w ust. 3 po słowie które dopisuje się: uchwala. 
 
§ 20   
1. w ust. 1 w pkt 3 po słowie zajęć skreśla się: edukacyjnych; 
2. w ust. 1 w pkt 3 po słowie zajęć skreśla się: edukacyjnych; 
3. w ust. 1 w pkt 3 po słowie zajęć dodaje się: dydaktyczno-wychowawczych. 

 
 
§ 26. 
1. dodaje się  ust. 2 w brzmieniu: 
uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w 
szkole lub placówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane 
są w głosowaniu tajnym. 
 
Rada Rodziców 
§ 29. 
1. w ust. 1 po słowie organami szkoły dopisuje się: 
która reprezentuje ogół  rodziców uczniów; 

 
2. w ust. 2 dopisuje się ust. 2a. w brzmieniu: 
wybory odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 
 
3. w ust. 5 po słowie program dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznym. 
 
Współdziałanie rodziców ze szkołą 
§ 30.  

 
1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania rodzice uczniów są 
zobowiązani do współpracy ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 

 1) kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów; 
 2) zasięgania porad pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawcy, nauczycieli, dyrektora w sprawach 
własnego dziecka; 
3) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 
4) wyrażania opinii dotyczącej pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi 
oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów; 
5) uzyskania pełnej informacji o obowiązujących w szkole zasadach promowania i klasyfikowania, wymagań 
edukacyjnych nauczycieli na poszczególne oceny szkolne; 
 6) otrzymywania informacji o zamierzeniach wychowawczych szkoły i wychowawcy klasy; 
7) otrzymywania informacji o zakresie treści programowych z poszczególnych przedmiotów; 
8) uzyskiwania informacji o ocenach, postępach i trudnościach w nauce swych dzieci oraz ich zachowaniu; 
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2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
pozyskiwanie informacji przez rodziców ma miejsce: 

1) w trakcie zebrań rodziców organizowanych przez wychowawcę zgodnie z terminarzem ustalonym na początku 
roku szkolnego; 
2) w trakcie wyznaczonych przez dyrektora spotkań nauczycieli z rodzicami; 
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i w sposób 
niezakłócający wykonywanie przez niego innych obowiązków służbowych;  

 
3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

do obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy:  
1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne;  
2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;  
3) wspieranie procesu nauczania i wychowania realizowanego przez szkołę;  
4) uczestniczenie w zebraniach klasowych i interesowanie się wynikami w nauce i zachowaniem swoich dzieci;  
5) zgłaszanie się do szkoły na wezwanie dyrektora, wychowawcy bądź nauczyciela uczącego; 
6) respektowanie postanowień dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych w ramach 
ich statutowych uprawnień; 
 7) poinformowanie wychowawcy w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia dłuższej nieobecności dziecka w szkole 
o jej przyczynach; 

4. skreśla się  ust. 5; 
5. skreśla się  ust. 6. 
 
 
 Organizacja szkoły 
§ 37. 
1. dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres kończy się w styczniu. Dokładną datę ustala dyrektor po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 
 
Organizacja praktycznej nauki zawodu 
§ 43. 
1. dodaje się ust.12 w brzmieniu 
uczeń, który nie odbył praktyki zawodowej z przyczyn usprawiedliwionych w terminie ustalonym 
w harmonogramie praktyk na dany rok, odbywa ją w innym terminie ustalonym przez szkołę,  
  
2. dodaje się ust.13 w brzmieniu 
praktyki zawodowe mogą być odpracowane tylko w ferie zimowe lub letnie do końca danego roku szkolnego; 
 
 
Wychowawca i jego zadania 
§ 44. 
1.  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy; 
 
2. dodaje się ust.3a w brzmieniu: 
wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców ogólnej liczby 
uczniów danego oddziału; 
 
 
§ 45 
1.  ust.1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach według obowiązujących w szkole zasad; 
 
2. w ust. 1 w pkt 9 po słowie programu dopisuje się: wychowawczo – profilaktycznego; 
 
3.    w ust. 1 w pkt 10 po słowach roku szkolnego dopisuje się: z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 
wychowanków oraz propozycji zgłoszonych przez rodziców; 

 
4. ust.1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez wychowanków; 
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5.   ust.1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich 
rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena zachowania, 
co potwierdza wpisem do dziennika; 

 
6. w ust. 2 w pkt 1 po słowie wychowawczą dopisuje się: do końca września danego roku szkolnego, zgodnie 
z obowiązującym prawem i wewnątrzszkolnymi ustaleniami; 

 
7.    w ust. 2 w pkt 3 po słowie kontakt dopisuje się: stały; 

 
8.    w ust. 2 w pkt 3 ppkt. C po słowie osiągnieciach dopisuje się: a także trudnościach w nauce oraz o 
zachowaniu; 

 
9.   w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: na bieżąco podlicza frekwencję i najpóźniej do 15-tego dnia każdego 
następnego miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim 
miesiącu.  
 
Wolontariat 
 
1. dodaje się § 52a w brzmieniu: 
1. W szkole działa szkolne koło wolontariatu, które wspiera funkcję wychowawczo 
-profilaktyczną szkoły. 
2. Wolontariat kształtuje u uczniów postawę prospołeczną i daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. 
3. Pracami wolontariatu kieruje szkolny koordynator wyznaczony przez dyrektora. 
4. Koordynator odpowiada za wyznaczenie kierunków działań, organizację spotkań wolontariuszy, określenie 
terminów realizacji zadań. 
5. Koordynator informuje dyrektora szkoły o instytucjach, z którymi podejmuje współpracę oraz o zakresie i 
rodzaju działań.  
6.  Informacja o działaniach szkolnego koła wolontariuszy znajduje się na internetowej stronie szkoły. 
 
Zakres zadań nauczyciela 
§ 56. 
1. ust.2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
przestrzeganie zasad klasyfikowania i oceniania uczniów, w tym zachowania, określonych w niniejszym Statucie, 
przedmiotowym ocenianiu i wymaganiach edukacyjnych; 
 
2. ust.3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
ustala sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o których mowa w ust. 3 p. 4. lit. a) - c), stosując się 
do zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej;  
 
3. ust.3 w pkt 6a po słowie uzasadnia dopisuje się: ustnie lub pisemnie 
 
4. ust.3 w pkt 6a po słowie oceny skreśla się: w sposób określony w przedmiotowych zasadach oceniania; 

 
5. ust.3 w pkt 6a po słowie oceny dopisuje się: w sposób określony w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

 
6. ust.3 w pkt 8 po słowie szkolnego dopisuje się co potwierdza wpisem w rubryce "Tematy lekcji"; 

 
7. ust.3 skreśla się  pkt 9; 

 
8. ust.4 w pkt 4 po słowach dyrektora szkoły dopisuje się  
reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa; 

 
9.     ust.4 w pkt 8 po słowach przez wychowawcę dopisuje się 
 oraz w organizowanych w szkole spotkaniach z rodzicami; 
 
10. ust.4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
sprawdzanie i zapisywanie obecności i nieobecności uczniów, a w przypadku powtarzającej się lub dłuższej 
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absencji ucznia na danych zajęciach edukacyjnych  odnotowanie tego faktu w dzienniku na stronie z uwagami;  
 
11. ust.5 po słowach doboru podręczenia skreśla się który musi być; 
12. ust.5 po słowach doboru podręczenia dopisuje się: spośród podręczników. 
 
 
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 
§ 57. 
1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
nauczyciele podejmują działania wynikające z celów i zadań szkoły w ramach zespołów przedmiotowych, 
wychowawczych lub problemowo-zadaniowych tworzonych przez dyrektora szkoły; 
 
2. w ust. 3 po słowie organami przedmiotowe skreśla się  zobowiązane są do realizacji zadań, które obejmują; 
 
3. w ust. 3 po słowie organami przedmiotowe dopisuje się: tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy 
przedmiotów pokrewnych; 
 
4. dopisuje się  ust. 3a w brzmieniu: zespoły przedmiotowe zobowiązane są do realizacji zadań, które obejmują; 

 
5. w ust. 3a pkt 3 po słowie opracowanie  skreśla się szczegółowych ; 

 
6. w ust. 3a pkt 3 po słowie kryteriów  skreśla się oceniania uczniów; 

 
7. w ust. 3a pkt 3 po słowie oceniania uczniów dopisuje się oceny poszczególnych form aktywności; 
8. w ust. 3a pkt 3 po słowie dydaktycznego dopisuje się właściwych dla danego przedmiotu; 

 
9. ust. 4 otrzymuje  brzmienie: Zespoły problemowo-zadaniowe  zobowiązane są do; 

 
10. ust. 4 pkt 4 po słowie nauczycieli skreśla się oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

 
11. ust. 4 pkt 5 skreśla się; 

 
12. dopisuje się ust. 11 w brzmieniu: zespoły przedmiotowe i wychowawczy działają według ustalonego przez 
siebie planu i składają coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
 
 
Uczniowie szkoły 
Rekrutacja 
§ 63. 
1. dodaje się ust.2 w brzmieniu: 
rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji; 
 
2. w ust. 4 pkt 3 po słowie poszczególnych skreśla się szkół; 
 
3. w ust. 4 pkt 3 po słowie poszczególnych dopisuje się klas; 

 
4. w ust. 6 pkt 2 po słowie zaświadczenia skreśla się z Medycyny Pracy. 
 
 
Prawa ucznia 
§ 64. 
1. w ust. 2 w pkt 3 po słowach zapoznania się z  skreśla się: 
programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi mu; 
 
2. w ust. 2 w pkt 3 po słowach zapoznania się z dopisuje się: 
wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, 
 
3. w ust. 2 w pkt 18 po słowach nieobecny z  skreśla się: przyczyn usprawiedliwionych; 

 
4. w ust. 2 w pkt 18 po słowach nieobecny z  dopisuje się: 
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powodu co najmniej dwutygodniowego zwolnienia lekarskiego lub innych uzasadnionych przyczyn; 
 
5. w ust. 2 w pkt 20 po słowach opinii poradni dopisuje się: 
psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenia poradni; 
 
6. w ust. 2 w pkt 2 po słowach zajęć lekcyjnych dopisuje się: zasady i tryb usprawiedliwiania określono w § 67a; 
 

 
7. w ust. 2 w pkt 21 po słowach zajęciach lekcyjnych dopisuje się : zasady i tryb usprawiedliwiania określono w 
§ 67a; 
 
8. w ust. 2 w pkt 21 po słowie Statut skreśla się:  

tryb postępowania  przy samodzielnym usprawiedliwianiu się ucznia określa; 
 

9. w ust. 2 w pkt 22 skreśla się ppkt od a do e; 
 
 
Nagrody i wyróżnienia 
§ 66. 
1. dodaje się ust.5 w brzmieniu: 
uczeń i jego rodzice mogą złożyć w formie pisemnej uzasadnione zastrzeżenie do przyznanej nagrody w terminie 3 
dni od dnia otrzymania informacji o nagrodzie do dyrektora; 
 
2. dodaje się ust.6 w brzmieniu: 
dyrektor rozpatruje zastrzeżenie w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania; 
 
3. dodaje się ust.7 w brzmieniu: 
rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne, 
 
 
 
Obowiązki ucznia 
§ 67. 
 
1. w ust. 1 w pkt 2 po słowach zachowanie się dopisuje się: wypowiedzi; 
 
2. w ust. 1 w pkt 3 po słowach zajęć lekcyjnych skreśla się:  wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;  

 
3.  w ust. 1 w pkt 3 po słowach zajęć lekcyjnych dopisuje się: innych realizowanych przez szkołę,  

 
4. ust.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
posiadać w czasie zajęć edukacyjnych pomoce dydaktyczne określone na początku roku szkolnego  wraz z 
wymaganiami edukacyjnymi przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu; 
 
5. w ust. 1 w pkt 7 po słowach nieutrudniającego pracę dopisuje się: nauczycielowi i uczniom; 
 
6. w ust. 1 w pkt 11 po słowach aktywności określonych skreśla się: każdym PSO; 

 
7. w ust. 1 w pkt 11 po słowach aktywności określonych dopisuje się: wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

 
8.   w ust. 1 w pkt 14 po słowie obuwia dopisuje się na bezpieczne i higieniczne, natychmiast po wejściu do 
budynku szkoły lub bursy; 

 
9. ust.1dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 
noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza  roku szkolnego; 
 
10. ust.1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:  
przestrzegać zasad usprawiedliwiania nieobecności, zwalniania z zajęć edukacyjnych określonych w § 67a 
 
11. ust.1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 
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dbać o własne zdrowie i przestrzegać zasad higieny; 
 
12. ust.1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 
dbać o piękno mowy ojczystej w każdej formie i sytuacji komunikacyjnej i przestrzegać zasad kultury języka; 
 
13. ust.1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu: 
zabezpieczyć prywatny sprzęt, taki jak rower, telefon itp., przed kradzieżą lub uszkodzeniem na terenie szkoły, 
ponieważ szkoła nie ponosi za niego odpowiedzialności;  
 
14. ust.1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 
wyłączyć na czas trwania każdej lekcji telefon komórkowy i inne urządzenia telekomunikacyjne. W szczególnych 
sytuacjach losowych uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem zajęć konieczność 
skorzystania z telefonu komórkowego w czasie lekcji i może z niego skorzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela 
 
15. w ust. 1 w pkt 22 po słowach terenie szkoły dopisuje się: 
szkoła nie podnosi odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie opuści  jej teren; 
 
16. w ust. 1 w pkt 22 skreśla się ppkt od a do c; 
17.  § 67 skreśla się ust.2; 
18.  § 67 skreśla się ust.3; 
19.  § 67 skreśla się ust.4; 
 
Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia i zwalniania z zajęć 
 
20. dodaje się § 67a w brzmieniu: 
1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach oraz 
spóźnienia na te zajęcia. 
2. Uczeń usprawiedliwia każdorazową nieobecność na zajęciach szkolnych u wychowawcy oddziału, a w 
przypadku jego nieobecności u nauczyciela, który go zastępuje lub wicedyrektora szkoły. 
3. Usprawiedliwieniem nieobecności ucznia jest pisemne oświadczenie rodziców na formularzu opracowanym 
przez szkołę albo inny dokument wskazujący przyczynę absencji i czas jej trwania.  
4. Uczeń pełnoletni może sam złożyć u wychowawcy oddziału oświadczenie wyjaśniające jego nieobecność na 
zajęciach lekcyjnych, poparte stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi wiarygodność przyczyny absencji. 
5. Uczeń składa oświadczenie nie później niż na pierwszej godzinie z wychowawcą, lub na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem zastępującym wychowawcę, od powrotu do szkoły. W przypadku przekroczenia tego 
terminu nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.  
6. Rodzice mogą usprawiedliwić nieobecność ucznia na spotkaniu z wychowawcą, pod warunkiem, że  termin 
spotkania nie przekracza 7 dni po zakończeniu absencji ucznia. Dopuszcza się wtedy ustną formę 
usprawiedliwienia.  
7. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani poinformować wychowawcę o nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych dłuższej niż 5 dni wkrótce po pozyskaniu takiej informacji.  
8. Niedopuszczalne są praktyki lawinowego usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodzica, 
pełnoletniego ucznia i wychowawcę. 
9. Wychowawca ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych z powodu: 
1) choroby; 
2) wypadków losowych; 
3) ważnych spraw osobistych lub rodzinnych; 
10. Wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności w przypadku uzasadnionych wątpliwości, lecz 
fakt ten musi być umotywowany i wyjaśniony bezpośrednio z zainteresowanym lub jego rodzicami.  
11. Pojedyncze nieobecności na środkowych lekcjach nie podlegają usprawiedliwieniu; w wyjątkowych 
sytuacjach wychowawca może ucznia zwolnić z zajęć na pisemną prośbę rodziców.  
12. Zwolnienia z części zajęć szkolnych w ciągu dnia dokonuje wychowawca na podstawie pisemnej prośby 
rodziców. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń może wyjść ze szkoły tylko po uzyskaniu zgody 
dyrektora lub wicedyrektora. Wychowawca wpisuje wówczas do dziennika usprawiedliwioną nieobecność. Jeżeli 
uczeń zwalania się z części zajęć szkolnych, musi przedstawić prośbę o zwolnienie najpóźniej do 3 godziny 
lekcyjnej. 
13. Zwolnienie z części zajęć z powodu złego samopoczucia następuje, jeżeli rodzic odbiera dziecko osobiście 
lub upoważniona przez niego osoba. 
14. Uczeń należący do pozaszkolnej organizacji lub klubu powinien zwrócić się do wychowawcy z pisemną 
prośbą tej organizacji lub klubu o zwolnienie z zajęć szkolnych. 
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15. Uczniowie dojeżdżający, którzy mają szczególnie uciążliwe połączenie komunikacyjne, mogą uzyskać zgodę 
dyrektora na wcześniejsze zwolnienie z ostatniej lekcji lub spóźnianie się na pierwszą lekcję; pisemna prośba 
rodziców powinna być zaaprobowana przez wychowawcę i uczącego nauczyciela. Prośba rodziców powinna 
zawierać klauzulę dotyczącą przejęcia przez nich odpowiedzialności za ucznia w czasie, gdy powinien on 
znajdować się w szkole. Zwolnienie to może zostać cofnięte w przypadku niepokojących wyników w nauce lub 
nagannego zachowania. 
17. Tryb odwoławczy: 
1) rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni mają prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do wicedyrektora ds. 
wychowawczych w formie pisemnej, w terminie trzech dni od otrzymania decyzji wychowawcy; 
2) wicedyrektor po zbadaniu sprawy podejmuje decyzję, o której powiadamia pisemnie wnioskodawcę; 
3) decyzja wicedyrektora jest ostateczna. 
18. Zwolnienia i usprawiedliwienia dostarczane prze ucznia w ciągu roku szkolnego znajdują 
się u wychowawcy klasy i mogą być udostępnione do wglądu rodzicom. 
19. Wszelkie próby fałszowania usprawiedliwień będą traktowane jako fałszowanie dokumentów szkolnych. 
 

Kary ucznia 
§ 68. 
 
1. w ust. 1 w pkt 1 po słowie nauczyciela dopisuje się wpisanym do dziennika lekcyjnego; 
 
2. w ust. 1 w pkt 2 po słowie wychowawcy dopisuje się: wpisanym do dziennika lekcyjnego; 

 
3. w ust. 1 dodaje się  pkt 3 w brzmieniu: zawieszeniem w prawach i przywilejach ucznia; 

 
4. w ust. 1 w pkt 4 po słowie wychowawcy dopisuje się: wpisaną do dziennika lekcyjnego; 

 
5. w ust. 1 w pkt 5 po słowie szkoły dopisuje się: wpisanym do dziennika lekcyjnego; 

 
6. w ust. 1 skreśla się pkt 7; 

 
7. w ust. 1 w pkt 8 po słowie szkoły dopisuje się: na podstawie odrębnych przepisów; 

 
8. w ust. 4 dopisuje się pkt od 1 do 9 w brzmieniu: 

1. celowe niszczenie mienia szkoły i wandalizm;  
2. brutalność i wulgarność wobec uczniów i pracowników szkoły;  
3. szerzenie patologii społecznej;  
4. kradzież mienia społecznego i prywatnego;  
5. przebywanie na terenie szkoły oraz w czasie wycieczek, wyjazdów integracyjnych w stanie nietrzeźwym lub 
pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie i zażywanie na terenie szkoły tych substancji;  
6. wywieranie destrukcyjnego i demoralizującego wpływu na innych uczniów oraz zachowanie zagrażające 
bezpieczeństwu społecznemu; 
7. zachowanie mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób; 
8.  nieusprawiedliwiona absencja przekraczająca 50 godzin lekcyjnych;  
9. znieważenie i naruszenie dobrego imienia uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 
 
9.  dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: 
czasowe zawieszenie ucznia w jego prawach i przywilejach może dotyczyć: 
a) reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych; 
b) udziału w wydarzeniach rekreacyjno - rozrywkowych; 
c) korzystania z przywileju "szczęśliwego numerka"; 
d) reprezentowania szkoły podczas oficjalnych spotkań i uroczystości, w tym w poczcie sztandarowym; 
e) reprezentowania społeczności uczniowskiej w samorządzie klasowym i szkolnym; 
 

10. dopisuje się ust. 7 w brzmieniu:  
zakres i czas zawieszenia ucznia w jego prawach i przywilejach określa dyrektor szkoły lub wychowawca, co 
potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego; 
 
11.  dopisuje się ust. 9 w brzmieniu:  
Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej; 
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§ 69 
1. w ust.2  do pkt 1 skreśla się: naganę wychowawcy 
 
2. w ust.2  do pkt 1 skreśla się: nie może; 

 
3. w ust.2  do pkt 1 dopisuje się:  
parokrotnym upomnieniem wychowawcy lub parokrotnym upomnieniem nauczyciela nie powinien 
 
4. w ust.2  do pkt 1 po słowie poprawna skreśla się; o ile nie upłynął termin zatarcia kary, o którym mowa w § 70 
ust.3;  
 
5. w ust.2  do pkt 1 po słowie poprawnie dopisuje się: 
w  wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachowanie ucznia uległo znacznej poprawie, ocena ta może być wyższa, lecz 
nie może przekraczać oceny dobrej; 

 
6. w ust.2  do pkt 2 skreśla się: nie może; 
 
7. w ust.2  do pkt 2 po słowach dyrektora szkoły dopisuje się: lub naganą wychowawcy, nie powinien; 

 
8. w ust.2  do pkt 2 po słowach  klasyfikacji dopisuje się: rocznej; 

 
9. w ust.2  do pkt 2 po słowie nieodpowiednia dopisuje się: 
w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachowanie ucznia uległo znacznej poprawie, ocena ta może być wyższa, lecz nie 
może przekraczać oceny poprawnej; 
 
10. w ust.2  do pkt 3 po słowie szkoła dopisuje się: 
 i naganą, z ostrzeżeniem – nie może mieć oceny wyższej niż naganna; 
 
11. w ust.2  do pkt 3 po słowie szkoła dopisuje się: 
otrzymuje ocenę naganną zachowania na koniec roku szkolnego. W  wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachowanie 
ucznia uległo znacznej poprawie, na wniosek wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą dyrektora 
szkoły, ocena może być podniesiona, ale nie wyżej niż do oceny poprawnej. 
 
Tryb odwołania od kar 
§ 70. 
 
1. w ust. 1  w pkt 1 skreśla się: rady pedagogicznej; 

 
2. w ust. 1  w pkt 1 po słowie szkoła dopisuje się: 
w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o nałożeniu kary; 
 
3. w ust. 1  w pkt 1 po słowach zastosowanej wobec niego kary skreśla się : na zebraniu rady pedagogicznej; 
 
4. w ust. 1  w pkt 1 po słowach zastosowanej wobec niego kary dopisuje się: 
dyrektor szkoły podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku; 
 
5. w ust. 1 skreśla się w pkt 2; 
 
6. w ust. 2a  w pkt 1 po słowie sprawy dopisuje się: w trybie opisanym w ust. 1; 

 
7. w ust. 2a  dopisuje się pkt 2 w brzmieniu: 
o podtrzymaniu, złagodzeniu lub cofnięciu kary wychowawca lub dyrektor zawiadamia ucznia i jego rodziców;   
 
8. skreśla się ust 3; 

 
9. skreśla się ust 4. 
 
Tryb postępowania przy skreśleniu z listy uczniów 
§ 71. 
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1. w ust. 1 skreśla się pkt 2; 
 
2. w ust. 1  dopisuje się pkt 8 w brzmieniu: 
rażące naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły;  
 
3. w ust. 1  dopisuje się pkt 9 w brzmieniu: 
fałszowanie dokumentów państwowych; 
 
4. w ust. 1  dopisuje się pkt 10 w brzmieniu: 
poważne naruszenie innych obowiązków ucznia, przez które należy rozumieć permanentne i szkodliwe społecznie 
działanie ucznia; 
 
5. w ust. 1  pkt 11 po słowie dyrektora skreśla się z ostrzeżeniem; 
 
6. w ust. 1  pkt 11 po słowach a mimo to skreśla się naruszył; 
 
7. w ust. 1  pkt 11 po słowach a mimo to dopisuje się: nadal łamie on; 
 
8. w ust. 2  pkt 3 po słowach uczeń dopisuje się pełnoletni; 
 
9. w ust. 2 skreśla się pkt 4; 
 
10. w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Tryb postępowania przy skreśleniu z listy ucznia, o którym mowa w ust. 1; 
 
11. w ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawcę oddziału do pisemnego powiadomienia ucznia i jego rodziców o 
złożeniu wniosku o  zastosowanie wobec ucznia kary skreślenia go z listy uczniów; 
 
12. w ust.4 dodaje się pkt 2 brzmienie: 
wychowawca zobowiązuje ucznia i jego rodziców do niezwłocznego kontaktu ze szkołą i złożenia wyjaśnień; 
 
13. w ust.4 dodaje się pkt 3 brzmienie: 
wychowawca informuje ucznia o przysługującym mu prawie do wskazania rzecznika obrony, którym może być: 
wychowawca oddziału, rzecznik praw ucznia, inny nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny; 
 
14. w ust.4 dodaje się pkt 4 brzmienie: 
wychowawca zbiera pisemne opinie stron i przedstawia je dyrektorowi szkoły; 
 
15. w ust.4 pkt 5 ppkt b po słowach tej sprawie nie dopisuje się później; 
 
16. w ust.4 pkt 5 ppkt b po skreśla się: i nie później niż 21 dni; 

 
17. w ust.4 pkt 6 ppkt a po słowie zapisanych skreśla się: 3.  pkt  2); 

 
18. w ust.4 pkt 6 skreśla się ppkt b ; 

 
19. w ust.4 pkt 7 skreśla się: prawni opiekunowie; 
 
20. dodaje się ust.9 w brzmieniu: 
Tryb postępowania przy skreśleniu z listy ucznia, o którym mowa w ust. 2. 
1) dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawcę oddziału do pisemnego powiadomienia ucznia i jego rodziców o  
złożeniu wniosku o skreślenie go z listy uczniów; 
2) wychowawca oddziału pisemnie powiadamia ucznia i jego rodziców o rozpoczęciu procedury skreślenia z listy, 
podając uzasadnienie; 
3) wychowawca wzywa ucznia i jego rodziców do niezwłocznego wyjaśnienia przyczyny długotrwałej nieobecności 
ucznia;  
4) dwukrotne bezskuteczne wezwanie ucznia lub rodziców nie wstrzymuje procedury skreślenia; 
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5) decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady 
pedagogicznej; 
 
21. dodaje się ust.10 w brzmieniu: 
działania podejmowane w ramach procedury skreślenia ucznia z listy uczniów są dokumentowane. 
 
Wewnątrzszkolne ocenianie 
§ 72. 
 
1. w ust. 3 w pkt 1 po słowie nauczania dopisuje się: 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
 
2. w ust. 3 skreśla się  pkt 2; 
 
3. w ust. 5 w pkt 2 po słowie zwrotnej dopisuje się: 
dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy; 
 
4. w ust. 5 skreśla się  pkt 7; 
 
5. w ust. 6 w pkt 1 po słowie uczniów dopisuje się: 
dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 
 
6. w ust. 6 w pkt 5 po słowie o której mowa w dopisuje się: ust.23 i 87; 

 
7. dodaje się ust.7 w brzmieniu: 
Oceny bieżące i klasyfikacyjne  są adekwatne do stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych przez ucznia; 
 
8. dodaje się ust.8 w brzmieniu: 
Informacje wymienione § 45 pkt.1 pp.11 oraz § 56 ust 3. p. 8)  uczniowie pozyskują na pierwszej lekcji danego 
przedmiotu, a rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym; są one dostępne do wglądu uczniów i ich rodziców 
w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły; 

 
Jawność oceny 

 
9. w ust. 9 skreśla się: 
Nauczyciel uzasadnia ocenę poprzez kryteria zawarte w PSO; 
 
10. w ust. 10 po słowie uzasadnieniu skreśla się: Nauczyciel omawia kryteria i ustalenia w odniesieniu do zapisów 
zawartych w; 
 
11. w ust. 10 po słowie uzasadnieniu dopisuje się: 
przez nauczyciela zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu; 
 
12. skreśla się  w ust. 10b;  
 
13. dodaje się ust.11 w brzmieniu: 
Prace kontrolne przedstawiane są uczniom do wglądu na zajęciach lekcyjnych; 
 
14. dodaje się ust.12 w brzmieniu: 
Oceniając różne formy aktywności ucznia, nauczyciel udziela mu informacji zwrotnej  
ustnie lub pisemnie; 
 
15. w ust. 13 ppkt. a po słowie ustalonym skreśla się: z rodzicem; 
 
16. w ust. 13 ppkt. a po słowie ustalonym dopisuje się: nauczycielem przedmiotu; 
 
17. w ust. 13 dopisuje się ppkt. b i c: 
b) na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel udostępnia pracę pisemną ucznia na okres nie dłuższy niż trzy dni; 
udostępnienie pracy uczeń lub jego rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem w rejestrze wglądów 
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prowadzonym przez nauczyciela przedmiotu; 
c) jeżeli uczeń lub jego rodzic nie zwróci udostępnionej pracy w ustalonym terminie, może mieć wgląd do kolejnej 
formy sprawdzającej wiedzę i umiejętności tylko w szkole; 
 

18. w ust. 15 skreśla się: śródroczne; 
 
19. w ust. 15a po słowie wymagania dopisuje się: programu nauczania; 

 
20. w ust. 15a po słowie w terminie skreśla się 7 dni; 

 
21. w ust. 15a po słowie w terminie dopisuje się 5 dni; 

 
22. w ust. 15a po słowie wymagania skreśla się podstawy programowej; 

 
23. w ust. 15a po słowie wniosek dopisuje się pełnoletniego; 

 
24. w ust. 17 w pkt 4 po słowach dany okres dopisuje się: i wynikających z niego wymagań edukacyjnych; 

 
25. w ust. 17 w pkt 5 po słowach w nauce skreśla się: zachowaniu; 

 
26. dopisuje się ust.18 w brzmieniu: 

W ocenianiu bieżącym uwzględnia się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz jego 
możliwości psychofizyczne; 
 

27. w ust. 19 po słowie umiejętności skreśla się: powinno być; 
 

28. w ust. 19 po słowie umiejętności skreśla się: jest; 
 

29. dopisuje się ust. 20 w brzmieniu: 
Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w terminie nie późniejszym niż trzy tygodnie 
po pracy klasowej, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają (np. choroba, wyjazd 
służbowy).W przypadku choroby nauczyciela termin ten wydłuża się o czas trwania zwolnienia; 
 

30. dopisuje się ust.21 w brzmieniu: 
W wypadku nieuzasadnionego naruszenia przez nauczyciela trzytygodniowego terminu oddawania prac 
klasowych  uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego; 
 

31. dopisuje się ust.22 w brzmieniu: 
Uczeń, który nie wyraził zgody na wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego ze względu na niedotrzymanie 
przez nauczyciela terminu zwrotu pracy kontrolnej, przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie 
ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 

32. w ust. 23 po słowach nauczania przedmiotu dopisuje się: i wynikających z niego wymagań edukacyjnych; 
 

33. w ust. 23 po słowach w ocenianiu dopisuje się bieżącym; 
 

34. dopisuje się ust.23a w brzmieniu: 
Pozytywnymi ocenami są: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.  
Niedostateczny jest oceną negatywną;  
 

35. dopisuje się ust.25 w brzmieniu: 
 Znaków „+”, i „–” nie stosuje się przy ocenach klasyfikacyjnych; 

 
36. dopisuje się ust.26 w brzmieniu: 

Za wykonanie zadania, które wymaga od ucznia wyłącznie wyszukania (zebrania) i uporządkowania 
wiadomości, bez ich przetworzenia uczeń nie może otrzymać bieżącej oceny celującej i bardzo dobrej; 

 
37. dopisuje się ust.27 w brzmieniu: 

Wyniki z testów  diagnostycznych w klasach pierwszych wpisuje się do dziennika lekcyjnego w skali 
procentowej, natomiast procentowe wyniki testów ewaluacyjnych i sumatywnych przelicza się na oceny 
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według skal. i o której mowa w ust. 28; 
 

38. dopisuje się ust.28 w brzmieniu: 
 Przy ustalaniu oceny bieżącej systemem procentowym stosuje się następujące przedziały: 

1) dla ogółu uczniów: 
Ocena: Przedział procentowy % 
celujący 100 
bardzo dobry + 99 
bardzo dobry 91 - 98 
bardzo dobry - 90 
dobry + 89 
dobry 76 - 88 
dobry - 75 
dostateczny + 74 
dostateczny 57 - 73 
dostateczny - 56 
dopuszczający 55 
dopuszczający 40 -54 
niedostateczny 0-39 

 
2) dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzające u nich 

głęboką dysleksję  oraz zalecające obniżenie poziomu wymagań: 
Ocena: Przedział procentowy % 
celujący 95-100 
bardzo dobry + 94 
bardzo dobry 86-93 
bardzo dobry - 85 
dobry + 84 
dobry 71-83 
dobry - 70 
dostateczny + 69 
dostateczny 52-68 
dostateczny - 51 
dopuszczający 50 
dopuszczający 30-49 
niedostateczny 0-29 
 
 

Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć ucznia 
 

39. dopisuje się ust.30 w brzmieniu: 
 w szkole stosowane są różne formy aktywności, pisemne i ustne, sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) praca klasowa,  
2) sprawdzian z więcej niż trzech ostatnich lekcji - sprawdzian syntetyczny, 

3) sprawdzian bieżący,  
4) praca domowa, 
5)prezentacja,  
6) odpowiedź ustna,  
7) ćwiczenia - różnego typu zadania teoretyczne i praktyczne wskazane przez nauczyciela, 
8) aktywność na lekcji; 
 

40. dopisuje się ust.30a w brzmieniu: 
ocenianiu podlega także udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych; 

 
41. dopisuje się ust.31 w brzmieniu: 

o wyborze form aktywności i ich liczbie decydują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę przedmiotu i 
oddziału oraz ilość godzin przedmiotu w danym roku szkolnym; 
 

42. dopisuje się ust.32 w brzmieniu: 



  Załącznik do Uchwały Nr 43/2017-2018 RP z dnia 31.08.2018 r.  

14 

 

wykaz form aktywności właściwych dla danego przedmiotu znajduje się w wymaganiach edukacyjnych; 
 
43. w ust. 33 po słowie materiału dopisuje się(syntetyczny); 
 
44. w ust. 33 po słowach jednostek lekcyjnych dopisuje się (bieżących); 

 
45. dopisuje się ust.34 w brzmieniu: 
praca klasowa i sprawdzian syntetyczny muszą być zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej i odnotowane w 
dzienniku. Ich temat i zakres obowiązującego materiału określa  nauczyciel; 
 
46. dopisuje się ust.35 w brzmieniu: 
zapowiedzianych  prac klasowych , sprawdzianów syntetycznych nie można  odwoływać i zmieniać ich terminu, poza 
sytuacjami wyjątkowymi; 
 
47. dopisuje się ust.36 w brzmieniu: 
praca klasowa, sprawdzian syntetyczny, których  termin został zmieniony na prośbę uczniów, powinny odbyć się 
najpóźniej w następnym tygodniu bez względu na zapowiedziane wcześniej sprawdziany z innych przedmiotów. Tej 
pracy klasowej lub sprawdzianu syntetycznego nie traktuje się jako czwartego sprawdzianu z większej partii materiału 
w danym tygodniu nauki; 
 
48. dopisuje się ust.37 w brzmieniu: 
nauczyciel ma prawo przeprowadzić dodatkowy sprawdzian  dla uczniów, których frekwencja na zajęciach 
edukacyjnych wynosi poniżej 80%. Sprawdzian ten nie podlega poprawie. Podsumowania frekwencji dokonuje się za 
okres: wrzesień - październik, listopad - grudzień, styczeń - marzec, kwiecień - maj. Datę sprawdzianu wyznacza 
nauczyciel; 
 
49. dopisuje się ust.38 w brzmieniu: 
ucznia nauczyciel wystawia ocenę negatywną; 
 
50. dopisuje się ust.39 w brzmieniu: 
uczeń, który podczas pracy klasowej lub innej pisemnej formy aktywności korzysta z niedozwolonych źródeł 
informacji, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, kończy pracę na polecenie nauczyciela i otrzymuje ocenę 
negatywną; 
 
51. dopisuje się ust.40 w brzmieniu: 
obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianie syntetycznym) jest obowiązkowa; 
 
52. dopisuje się ust.41 w brzmieniu:  
obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianie syntetycznym) jest obowiązkowa; 
 
53. dopisuje się ust.42 w brzmieniu: 
w przypadku usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności ucznia bezpośrednio po jego powrocie do szkoły nauczyciel 
jest zobowiązany do przesunięcia terminu formy aktywności służącej sprawdzeniu jego wiadomości; 
 
54. dopisuje się ust.43 w brzmieniu: 
uczeń, który wylosował w danym dniu „szczęśliwy numerek”, nie może być zwolniony z zapowiedzianej pracy 
klasowej lub innego zapowiedzianego sprawdzianu; 
 
55. dopisuje się ust.44 w brzmieniu: 
pracy klasowej (sprawdzianu syntetycznego) i uchyla się od przystąpienia do nich w ustalonym terminie, nauczyciel 
zobowiązuje ucznia do napisania pracy klasowej (sprawdzianu syntetycznego) we wskazanym przez siebie terminie;  
 
56. dopisuje się ust.45 w brzmieniu: 
jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 42 nie przystąpi do napisania  pracy klasowej (sprawdzianu syntetycznego), 
nauczyciel ma prawo zobowiązać go do napisania  na pierwszej lekcji danego przedmiotu, na której jest on obecny; 
 
57. dopisuje się ust.46 w brzmieniu: 
wobec ucznia, który nie przystąpi do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 35 w ustalonym terminie, stosuje się zapisy 
dotyczące pracy klasowej (sprawdzianu syntetycznego); 
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58. dopisuje się ust.47 w brzmieniu: 
symbolem „nb” albo”-„ zostaje w dzienniku odnotowany fakt, że uczeń nie zgłosił się na zapowiedzianą wcześniej 
pracę klasową lub inny pisemny sprawdzian wiadomości. Jeżeli uczeń dopełni tego obowiązku, wówczas obok 
symbolu „nb” albo”-„ nauczyciel wpisuje ocenę bieżącą; 
 
59. ust.48  po słowach sprawdzianu syntetycznego skreśla się: 
(testu), jeżeli przystąpił do nich  w ustalonym i wpisanym do dziennika lekcyjnego terminie albo – z przyczyn 
usprawiedliwionych – w innym terminie, uzgodnionym z nauczycielem, w innym przypadku uczeń nie ma prawa do 
poprawy; 
 
60. ust.48  po słowach sprawdzianu syntetycznego dopisuje się: 
w terminie nie dłuższym niż dwa  tygodnie od oddania mu przez nauczyciela ocenionej pracy; 
 
61. ust.48  skreśla się pkt 1 
62. ust.48  dopisuje się pkt 3 w brzmieniu: 
uczeń, który nie przystąpi do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu syntetycznego)  z przyczyn usprawiedliwionych, 
przystępuje do niej w ciągu 7 dni, natomiast uczeń, który nie przystąpi do poprawy pracy klasowej z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci do niej prawo; 
 
63. ust.49  po słowach form aktywności dopisuje się: 

zawarte są w ocenianiu przedmiotowym. Datę, formę i miejsce poprawy wskazuje nauczyciel przedmiotu; 
 

64. dopisuje się ust.50 w brzmieniu: 
uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 2 razy w półroczu, z wyjątkiem przedmiotów, na realizację których 
w planie nauczania przewidziano 1 godzinę w tygodniu; w tym przypadku uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 1 raz 
w półroczu;  
 
Zasady i tryb zgłaszania przez uczniów nieprzygotowania do lekcji 
 
65. dopisuje się ust.51w brzmieniu: 
zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy prac klasowych i innych sprawdzianów oraz prac domowych i odpowiedzi 
ustnych zapowiedzianych co najmniej na tydzień wcześniej; w tej sytuacji uczeń przystępuje do realizacji zadania lub 
otrzymuje ocenę negatywną; 
 
66. dopisuje się ust.52 w brzmieniu: 
w przypadku dłuższej choroby uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na każdej pierwszej lekcji 
przedmiotu bez odnotowywania tego faktu; 
 
67. dopisuje się ust.53 w brzmieniu: 
uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji; 
 
68. dopisuje się ust.54 w brzmieniu: 
uczeń, którego numer w dzienniku został wylosowany danego dnia jako „szczęśliwy numerek”, uczestniczy aktywnie w 
zajęciach, podlega ocenianiu, przy czym na jego życzenie, uzyskana ocena może być niewpisana do dziennika; 
 
69. dopisuje się ust.55 w brzmieniu: 
zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do zajęć musi zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.” albo 
datą dzienną; 
 
70. dopisuje się ust.56 w brzmieniu: 
szczegółowa interpretacja pojęcia „nieprzygotowani do zajęć” jest ustalona przez nauczyciela danego przedmiotu 
oraz opisana w przedmiotowym ocenianiu;  
 
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 
 
71. ust.59  po słowach jego rodziców dopisuje się: 
o stopniu opanowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania na 
zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
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72. ust.65 pkt 2  po słowach w realizacji skreśla się: podstawy programowej; 
 
73. ust.65 pkt 2  po słowach w realizacji dopisuje się:  
programu nauczania zgodnie ze specyfiką przedmiotu; 
 
74. dopisuje się ust.66 w brzmieniu: 
ustalanie przez nauczyciela przewidywanej i ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej: 
1) ustalając ocenę, nauczyciel uwzględnia śródroczną ocenę klasyfikacyjną i oceny bieżące uzyskane przez ucznia w 
drugim półroczu; 
2) za podstawę ustalanej oceny nauczyciel uznaje stopnie, które uczeń uzyskał w ciągu roku szkolnego z prac 
klasowych i sprawdzianów syntetycznych oraz innych form aktywności uznanych w przedmiotowym ocenianiu za 
efektywne w realizacji programu nauczania; 
3) dokonując analizy wyników i ustalając ocenę, nauczyciel bierze pod uwagę, czy w drugim półroczu uczeń poczynił 
postępy w opanowaniu wiedzy i umiejętności wskazanych w wymaganiach edukacyjnych dla danego oddziału; 
4) przewidywana i ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna jest autonomiczną decyzją nauczyciela; 
 
75. ust.67 pkt 1 ppkt b otrzymuje nowe brzmienie:  
biegle posługuje się wiadomościami wskazanymi w programie nauczania i twórczo ją wykorzystuje 
 
76. ust.67 pkt 1 ppkt b otrzymuje nowe brzmienie:  
 osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  i innych; 
 
77. ust.67 pkt 2 ppkt d po słowach określonych w skreśla się: PSO; 
 
78. ust.67 pkt 2 ppkt d po słowach określonych w dopisuje się: wewnątrzszkolnym ocenianiu; 
 
79. ust.67 pkt 3 ppkt  c skreśla się: stara się brać; 
 
80. ust.67 pkt 3  ppkt d po słowach aktywności określonych w dopisuje się:  
wewnątrzszkolnym ocenianiu; 
 
81. ust.67 pkt 4 ppkt  c dopisuje się: stara się brać; 
 
82.  ust.67 pkt 4 ppkt  d dopisuje się: na ogół wywiązuje; 
 
83. ust.67 pkt 4 ppkt d po słowach określonych w skreśla się: PSO; 
 
84. ust.67 pkt 4  ppkt d po słowach aktywności określonych  dopisuje się: wewnątrzszkolnym ocenianiu; 
 
85. ust.67 pkt 5  ppkt c  skreśla się: nie zawsze; 
 
86. ust.67 pkt 5  ppkt c po słowach o małym stopniu skreśla się: złożoności; 
 
87. ust.67 pkt 5  ppkt c po słowach o małym stopniu w dopisuje się:  
trudności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, 
88. ust.67 pkt 5  ppkt d po słowach aktywności określonych  dopisuje się: wewnątrzszkolnym ocenianiu; 
 
89. ust.67 pkt 6  ppkt a po słowach umiejętności określonych  dopisuje się:  
w wymaganiach edukacyjnych na ocenę dopuszczającą ; 
 
90. ust.67 pkt 6 skreśla się  ppkt b 
 
91.  ust. 70 po słowie mowa w ust. dopisuje się 69 pkt 1) - 3) ; 
 
92. dopisuje się ust. 71 w brzmieniu: 
 Klasyfikacja śródroczna: 
1) śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele i wychowawcy ustalają nie 
później niż na dwa dni przed zabraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 
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2) uczeń pozyskuje informację o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej i zachowania podczas lekcji przedmiotu od 
nauczyciela i zajęć z wychowawcą; 
3) rodzice uzyskują informację o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej i zachowania podczas zebrania; 
 
93. ust.72 pkt 1 po słowach na zajęcia o w dopisuje się dydaktyczno – wyrównawcze 
 
94. ust.72 dopisuje się pkt 3 po w brzmieniu: 
skorzystać z konsultacji indywidualnych z nauczycielem przedmiotu;  
 
95. ust.73 po słowach ocenach klasyfikacyjnych skreśla się oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej; 
 
96. ust.73 po słowach ocenach klasyfikacyjnych w dopisuje się ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zachowania; 
 
97. ust.73 dopisuje się pkt 1 po w brzmieniu: 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (w czasie zajęć) informują ucznia o przewidywanych dla 
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych w rozmowie bezpośredniej i wpisują je do dziennika; 
 
98. ust.73 dopisuje się pkt 2 po w brzmieniu: 
wychowawca oddziału informuje ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 
 
99. ust.73 dopisuje się pkt 3 po w brzmieniu: 
wychowawca oddziału sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje 
rodzicom;  
 
100. ust.73 dopisuje się pkt 4 po w brzmieniu: 
wychowawca oddziału  podczas zebrania informuje rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania, fakt otrzymania informacji rodzice 
potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym; 
 
101. ust.73 dopisuje się pkt 5 po w brzmieniu: 
jeśli rodzice ucznia nie uczestniczyli w zebraniu, mają obowiązek w ciągu dwóch dni roboczych przybyć do szkoły 
i odebrać od wychowawcy lub innego nauczyciela pisemną informację o przewidywanych dla jego dziecka rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych; potwierdzająca ten fakt adnotacja umieszczona zostaje w dzienniku lekcyjnym; 
 
102. ust.73 dopisuje się pkt 6 po w brzmieniu: 
w uzasadnionych przypadkach informację tę należy niezwłocznie przekazać listem poleconym; 
 
 
 
 
Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna  ocena klasyfikacyjna  
 
103.  ust 75 skreśla się; 
 
104. ust.76  skreśla  się słowo: proponowanej; 

 
105. ust.76  skreśla  się słowo: śródrocznej; 
106.  
107. uczeń ma prawo  ubiegać się o zmianę oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji rocznej; 

 
108. dopisuje się ust.76 w brzmieniu: 
uczeń ma prawo  ubiegać się o zmianę oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji rocznej; 
 
 
109. dopisuje się ust.77 w brzmieniu: 
jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną przez nauczyciela roczną oceną  klasyfikacyjną, 
zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły: 
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1) uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia składają pisemny uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni 
od daty pozyskania informacji o ocenie przewidywanej; 
2) w uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje, czy uczeń: 
a) w ciągu roku szkolnego uzyskał z większości prac klasowych i sprawdzianów syntetycznych oceny wyższe od oceny 
przewidywanej; 
b) wykazał się aktywnością na zajęciach oraz systematycznością i terminowością wywiązywania się z zadań 
wynikających z realizacji programu nauczania; 
c) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
 
110. dopisuje się ust.78 w brzmieniu: 
Dyrektor szkoły może: 
1) podtrzymać przewidywaną ocenę, jeśli stwierdzi, że uczeń nie spełnia warunków wskazanych w ust. 2.; 
2) wyrazić zgodę na sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia, jeśli uzna, że wniosek jest zasadny; 
 
111. dopisuje się ust.79 w brzmieniu: 
sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia: 
1) odbywa się w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku do dyrektora szkoły; 
2) ma formę pisemną i trwa 45 minut z uwzględnieniem dostosowań wynikających ze specyficznych potrzeb ucznia i 
obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego;  
3) przeprowadza go nauczyciel danego przedmiotu i inny nauczyciel tych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych 
wyznaczony przez dyrektora; 
4) ustalenie oceny następuje w oparciu o progi procentowe wskazane w Statucie szkoły; 
 
112. dopisuje się ust.80 w brzmieniu: 

z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który zawiera:  
1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian; 
2) termin sprawdzianu; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) zadania egzaminacyjne i odpowiedzi ucznia; 
5) ocenę ustaloną w wyniku sprawdzianu; 

 
113. dopisuje się ust.81 w brzmieniu: 
jeżeli wnioski o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu złożyło kilku uczniów 
i uzyskali oni zgodę dyrektora, sprawdzenie poziomu ich wiedzy i umiejętności może odbyć się w tym samym czasie i 
miejscu; 
 
114. dopisuje się ust.82 w brzmieniu: 
sprawdzian przygotowuje nauczyciel przedmiotu zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi obejmującymi  materiał 
nauczania dla danego oddziału, z którymi zapoznał uczniów na początku roku szkolnego; 
 
 
115. dopisuje się ust.83 w brzmieniu: 
wynik sprawdzianu: 
1) jeżeli uczeń otrzymał ocenę równą przewidywanej lub niższą od niej, oceną ostateczną jest przewidywana; 
2) jeżeli uczeń otrzymał ocenę wyższą od przewidywanej, to ona stanowi podstawę ustalenia oceny ostatecznej; 
 
116.  w ust.84 dopisuje się  : 
uczeń ubiegający się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana z wychowania fizycznego przystępuje do; 
 
117. w ust.84 po słowie nauczania skreśla się: adekwatnych do oceny, o którą ubiega się uczeń; 
 
 
Ocenianie zachowania ucznia 
 
118. ust.86 w pkt 8 dopisuje się  : 
inicjowanie i wykonywanie pożytecznych działań; 
 
119. ust.86 dopisuje się  pkt 9 w brzmieniu: 
systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne; 
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120. ust.86 dopisuje się  pkt 10 w brzmieniu: 
dbanie o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną; 
 
121. ust.86 dopisuje się  pkt 11 w brzmieniu: 
wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i umiejętne współdziałanie w zespol; 
 
122. ust.88 w pkt 1 po słowach pomaga innym skreśla się : a ponadto spełnia jedno z poniższych kryteriów 
123.  ust.88 w pkt 1 po słowach innych formach aktywności dopisuje się  : 
czym potwierdza dbałość o honor i tradycje szkoły, zawsze ma na względzie dobro społeczności szkolnej oraz 
bezpieczeństwo i zdrowie własne, a także innych osób, wykazuje szczególną troskę o piękno mowy ojczystej, 
zachowuje się bez zarzutu w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, swoją postawą stanowi wzór do 
naśladowania dla innych uczniów; 
 
124. ust.88 w pkt 2 po słowach obowiązków ucznia skreśla się : i osiąga pozytywne wyniki w nauce na miarę swoich 
możliwości, 
 
125. ust.88 w pkt 2 po słowach środowiska lokalnego dopisuje się  : 
swoją aktywną postawą potwierdza poczucie przynależności do społeczności szkolnej i dumę z jej tradycji, troszczy się 
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nie używa wulgaryzmów. Używa odpowiednich zwrotów 
i określeń zwracając się do kolegów i osób dorosłych. Nie ma  uwag negatywnych dotyczących jego zachowania; 
 
126. ust.88 w pkt 3 po słowach środowiska lokalnego dopisuje się: 
zawsze wygląda estetycznie; dba o kulturę słowa, nie naraża swoją postawą na niebezpieczeństwo siebie i innych 
osób, godnie uczestniczy w uroczystościach składających się na tradycję szkoły, dba o jej dobre imię, wychowawca 
otrzymał pojedyncze uwagi negatywne; 
 
127. ust.88 w pkt 1 po słowach upomnienie skreśla się dyrektora szkoły; 
 
128. ust.88 w pkt 4 po słowie środowiska dopisuje się: 
stara się zachowywać tak, by nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych, jego postawa nie godzi w honor 
i tradycję szkoły, stosuje się do obowiązków szkolnych, dba o estetyczny wygląd  i zmienia obuwie, wychowawca  
otrzymał  kilka  uwag negatywnych o jego zachowaniu; 
 
129. ust.88 w pkt 5 po słowach dyrektora szkoły skreśla się upomnienie; 
 
130. ust.88 w pkt 5 po słowach dyrektora szkoły dopisuje się lub naganę, 
 
131. ust.88 w pkt 5 po słowach wychowawcy skreśla się lub nauczycieli, a ponadto; 
 
132. ust.88 w pkt 5 po słowach normy etyczne dopisuje się: 
swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, bardzo często spóźnia się na zajęcia edukacyjne, 
zwłaszcza na wybrane przedmioty, nie dba o piękno mowy ojczystej zarówno w relacjach z nauczycielami, 
pracownikami szkoły, jak i rówieśnikami, niewłaściwie zachowuje się w czasie uroczystości składających się na 
tradycję szkoły, nie ma odpowiedniego stroju, w tym stroju galowego na uroczystościach szkolnych i nie zmienia 
obuwia. Zachowuje się niekulturalnie, są liczne uwagi dotyczące zachowania ucznia ze strony nauczycieli, 
pracowników szkoły i kolegów; 
 
133. ust.88 w pkt 6 po słowach imprez szkolnych skreśla się: godzi w dobre imię szkoły; 
 
134. ust.88 w pkt 6 po słowach imprez szkolnych dopisuje się: 
swoją postawą uwłacza honorowi i tradycji szkoły; 
 
135. dopisuje się ust.89 w brzmieniu: 
Ocena zachowania wyraża opinię o stopniu przestrzegania norm postępowania, służy indywidualizacji oddziaływań 
pedagogicznych i aktywizacji uczniów w procesie wychowania; 
 
136. dopisuje się ust.90 w brzmieniu: 
Ocena zachowania ustalana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, w klasyfikacji śródrocznej i rocznej (końcowej);  
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137. dopisuje się ust.91 w brzmieniu: 
Ocena zachowania ucznia i oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów są niezależne; 
 
138. dopisuje się ust.92 w brzmieniu: 
Tryb ustalania oceny zachowania: 
1) Ocenę zachowania ustala wychowawca, stosując się do przyjętych kryteriów i przestrzegając obowiązującego 
trybu. 
2) Ustalając ocenę zachowania, wychowawca bierze pod uwagę: 
a) swoje spostrzeżenia, 
b) opinie nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów zgłoszone wychowawcy, 
c)  stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrektora, nauczycieli i wychowawcy klasy, 
d) przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych, 
e) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych, przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego, 
f) spostrzeżenia o zachowaniu ucznia wpisane do dziennika lekcyjnego, 
g) samoocenę ucznia.  
3) Ostateczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być inna od przewidywanej, jeżeli istnieją ku temu 
uzasadnione przesłanki:  
a) wyższa, jeśli uczeń w sposób szczególny wyróżnił się swoim zachowaniem; 
b) niższa,  jeżeli uczeń w rażący sposób naruszył statut szkoły. 
4) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje 
rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie; 
 
139. dopisuje się ust.93 w brzmieniu: 
podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na wyższą niż przewidywana może nastąpić na wniosek 
pełnoletniego ucznia lub jego rodziców; 
 
Warunki i tryb uzyskania wyższej  niż przewidywana roczna ocena zachowania: 
 

140. skreśla się zapis:  
po uzyskaniu od wychowawcy informacji o proponowanej ocenie zachowania uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić 
do wychowawcy na piśmie w postaci umotywowanego wniosku o ponowne dokonanie oceny; 

141. dopisuje się ust.94 w brzmieniu: 
uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora najpóźniej w ciągu dwóch dni po zaproponowaniu 
oceny przez wychowawcę klasy wraz z podaniem przyczyn, które jego zdaniem powinny wpłynąć na podwyższenie 
oceny klasyfikacyjnej;  

142. dopisuje się ust.95 w brzmieniu: 
       dyrektor powołuje zespół w składzie:  

1) przedstawiciel rady pedagogicznej uczący w danym oddziale (nauczyciel mianowany lub dyplomowany), 
 2) wychowawca oddziału, 
 3) pedagog lub psycholog szkolny, 
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

143. dopisuje się ust.96 w brzmieniu: 
wychowawca oddziału może być zwolniony z udziału w pracy zespołu na własną prośbę lub w innych, szczególnie 
uzasadnionych, przypadkach; 

144. dopisuje się ust.97 w brzmieniu: 
dyrektor określa termin postępowania zespołu ustalającego roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie później niż 
w przeddzień zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej; 
 

145. dopisuje się ust.98 w brzmieniu: 
członkowie zespołu rozpatrują, czy przewidywana ocena zachowania ustalona została przez wychowawcę zgodnie z 
obowiązującymi w szkole zasadami oraz dokonują analizy informacji dotyczących zachowania ucznia (uwagi 
pozytywne i negatywne, kary, pochwały itp.); 

146. dopisuje się ust.99 w brzmieniu: 
ostateczną ocenę zachowania, nie niższą niż przewidywana przez wychowawcę, ustala powołany zespół w drodze 
głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu - dyrektora szkoły; 
 

147. dopisuje się ust.100 w brzmieniu: 
 zespół z przeprowadzonych obrad sporządza protokół.; 
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148. dopisuje się ust.101 w brzmieniu: 
         ocena ustalona przez zespół jest oceną ostateczną, z zastrzeżeniem w § 72c ust.1; 
 
Promowanie uczniów 
 
149. w ust. 1 po słowach  od oceny skreśla się niedostatecznej; 
150. w ust. 1 po słowach  od oceny dopisuje się: negatywnej; 
151. w ust. 3 po słowie oceny skreśla się niedostateczne; 
152. w ust. 3 po słowie  oceny dopisuje się: negatywne;  
153. w ust. 4 po słowach  uzyskał oceny skreśla się wyższe od niedostatecznej; 
154. w ust. 4 po słowach  uzyskał oceny dopisuje się: pozytywne. 
 
Egzamin klasyfikacyjny 
§ 72 a. 
 
1. w ust. 1 skreśla się słowa:  śródrocznej lub; 
2. skreśla się ust. 4 
3. w ust. 10 po słowach  pisemnej trwa do skreśla się do 90; 
4. w ust. 10 po słowach  pisemnej trwa do dopisuje się: do 60; 
5. w ust. 13 skreśla się słowa:  oraz nauczycielem przedmiotu. 
 
6. w ust. 14 po słowach  harmonogramu egzaminu dopisuje się: 

ustala ilość zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu danego dnia 
 

7. w ust. 14 po słowie protokół skreśla się: uzgodnienia 
8. w ust. 10  pkt 3 skreśla się uzgodnienia 
9. w ust. 25 po słowach  roczna ocena skreśla się niedostateczna  
10. w ust. 25 po słowach  roczna ocena dopisuje się: negatywna 
 
Egzamin poprawkowy 
§ 72 b. 
 
1. w ust. 1 po słowach  uzyskał ocenę skreśla się niedostateczną ; 
2. w ust. 1 po słowach  uzyskał ocenę dopisuje się: negatywną; 
3. w ust. 3 po słowach  pisemnej trwającej skreśla się do 90; 
4. w ust. 3 po słowach  pisemnej trwającej dopisuje się: do 60; 
5. w ust. 5 po słowach  roczną ocenę skreśla się niedostateczną ; 
6. w ust. 5 po słowach  roczną ocenę dopisuje się: negatywną; 

 
7. w ust. 5 po słowach  w formie pisemnej dopisuje się:  

o zakresie wymagań edukacyjnych dla danego oddziału; 
 

8. w ust. 12 po słowie egzaminator dopisuje się:  
stopień trudności powinien odpowiadać wymaganiom. 

 
 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 
 
§ 72 c. 
 
1. w ust. 7 po słowach  z wyjątkiem skreśla się niedostatecznej; 
2. w ust. 7 po słowach  uzyskał ocenę dopisuje się: negatywnej. 
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