
Aneks nr 2 

 

Do Szkolnego Systemu Oceniania – integralnej części Statutu Szkoły dodaje się w § 2 -  pkt 7. w 

brzmieniu: 

 

7.Klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się, biorąc po uwagę oceny cząstkowe – wynik 

średniej ważonej oraz systematyczność pracy ucznia, jego aktywność, wywiązywanie się z obowiązku 

napisania sprawdzianów i ilość odnotowanych braków zadań.  

Stopień Średnia 

niedostateczny 1,89 i poniżej 

dopuszczający  1,9-2,69 

dostateczny 2,7-3,69 

dobry 3,7-4,69 

bardzo dobry 4,7-5,69 

celujący 5,7 i więcej 
 

 

W rozdziale  II Ocena zachowania   w §  3 ust 1 dodaje się podpunkty w następującym brzmieniu: 
 i. szanowanie cudzych poglądów i cudzej własności, 
 j. wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań. 

 
W kryteriach na ocenę -zachowanie  wzorowe, nowe  brzmienie otrzymują : 

c. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia szkolne, a 
wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 
j. zawsze nosi obowiązkowy strój szkolny lub obowiązkowy strój na uroczystości szkolne,  
k. szanuje poglądy innych,  
m. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników,  
n. wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, 

 
W kryteriach na ocenę -zachowanie bardzo dobre  nowe  brzmienie otrzymują : 
c. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia lekcyjne, wszystkie 
nieobecności ma usprawiedliwione, 

 j. szanuje poglądy innych, 
l. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników,  
m. wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań,  

W kryteriach na ocenę - zachowanie dobre dodaje się: 
j. szanuje poglądy innych, 
l. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników,  
m. nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, 

 
 
W kryteriach na ocenę-zachowanie  poprawne nowe  brzmienie otrzymują : 

h. często nie posiada obowiązkowego stroju szkolnego lub obowiązkowego stroju na 
uroczystości szkolne,  
 j. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników, 
 k. bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii komórkowej,  



l. nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej. 
 
W kryteriach na ocenę - zachowanie nieodpowiednie dodaje się: 

c. opuszcza zajęcia bez zgody i wiedzy rodziców oraz nauczycieli, spóźnia się na lekcje 
k. nie szanuje poglądów innych,  
l. stosuje cyberprzemoc, 

i nowe brzmienie otrzymuje: 
h. niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób 
dorosłych i rówieśników, 

 
W kryteriach na ocenę - zachowanie naganne dodaje się: 

l. nie szanuje cudzych poglądów, 
 
Dodaje się także uwagę: 
 Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień od wystawionej/proponowanej 
oceny, jeśli w terminie zawartym w regulaminie wypożyczania podręczników nie odda wszystkich 
wypożyczonych książek. 
 


