
 
 

Uchwała nr 10/ 2020/2021 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu  

z dnia 14-09-2020 r.  

w sprawie zmian w statucie szkoły  

      na podstawie art. 98 ust. 2  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59) oraz § 16 ust 1, pkt 7) statutu szkoły,  uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian jako aneks nr 1 w paragrafie : 

§ 78. 

1. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują wychowawcę klasy 

(wpisem w dzienniku lekcyjnym) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.  

2. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) na piśmie (druku) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Druk podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) wychowawca przechowuje 

w dokumentacji klasowej. 

3A. Oceny z prac klasowych i ważnych sprawdzianów są sprawdzone i wpisane do dziennika 

elektronicznego nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

 

9A  

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach ( z wyjątkiem 

choroby ); 

3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych; 



 
4. oddanie w terminie przewidzianym na poprawę prac zaległych lub wskazanych 

przez nauczyciela z przedmiotu artystycznego. 

5. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 

6. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 

w tym konsultacji indywidualnych. 

7. Uczeń ubiegający się na ocenę celującą spełnia wymagania dotyczące  

dodatkowej aktywności z przedmiotów artystycznych  ( uczestnictwo w 

konkursach, wykonanie prac dodatkowych , itp. ) 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu 

poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3 , 4 , 5 , 6 , 7.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciele 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na 

podaniu przyczynę jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań. 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14-09-2020 r. 

 


