Aneks nr 1 do Statutu
Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

Zmiany zostały dokonane w § 62.
1. § 62. Statutu w całości zostaje skreślony i uzyskuje nowe brzmienie (poniżej).
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia (Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Pedagogicznej
z dnia 28.08.2020 r.).

Zmiany zatwierdził
dyrektor Alina Nowak

Kozy, 28 sierpień 2020 r.

§ 62.
1) Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne (śródroczne,
roczne i końcowe).
2) W ocenianiu bieżącym uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął,
w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować,
natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności stosowanych metod,
środków i organizacji, a w razie słabych wyników sygnał, że należy je modyfikować, zmienić.
3) W Szkole obowiązuje następująca skala ocen śródrocznych, rocznych i końcowych:
1)
stopień celujący – 6;
2)
stopień bardzo dobry – 5;
3)
stopień dobry – 4;
4)
stopień dostateczny – 3;
5)
stopień dopuszczający – 2;
6)
stopień niedostateczny – 1.
4) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny 6,5,4,3,2; negatywną oceną klasyfikacyjną
jest ocena 1.
5) W Szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących:

Oceny:

Zapis cyfrą

Zapis w skrócie

stopień celujący
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stopień plus bardzo dobry
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+bdb

stopień bardzo dobry

5

bdb

stopień minus bardzo dobry

-5
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stopień plus dobry

+4

+db

stopień dobry

4
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stopień minus dobry

-4

-db

stopień plus dostateczny

+3

+dst

stopień dostateczny

3

dst

stopień minus dostateczny

-3

-dst

stopień plus dopuszczający

+2

+dp

stopień dopuszczający

2

dp

stopień minus dopuszczający

-2

-dp

stopień niedostateczny

1

ndst

6) Ustala się następujące wymagania i kryteria ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który
a) posiadł wiedzę i umiejętności będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z
indywidualnych zainteresowań oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne; proponuje rozwiązania nietypowe lub
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany w podstawie programowej oraz
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł
informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych
sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, w tym
opanował treści złożone oraz samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w
życiu pozaszkolnym;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej,
b) posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy
typowe;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych podstawą programową, ale braki te
nie uniemożliwiają dalszego kształcenia,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, często
powtarzające się w procesie nauczania;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową
i najważniejszych w uczeniu danego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać zadań
o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.
7) Ocena ze znakiem "+" oznacza, że uczeń spełnia w większym stopniu kryteria wymagane do
otrzymania oceny całkowitej, natomiast ocena ze znakiem "-" oznacza, że uczeń w
niewielkim stopniu nie spełnia kryteriów do otrzymania oceny całkowitej.
7) Wszelkie formy pisemnego sprawdzenia wiadomości i umiejętności wyznaczane są w oparciu o
skalę punktową. Przeliczenie uzyskanych punktów odbywa sięnastępująco:
1)
100% uzyskanych punktów = cel (6)
2)
99-98% uzyskanych punktów = +bdb (+5)
3)
97-93% uzyskanych punktów = bdb (5)
4)
92-90% uzyskanych punktów = -bdb (-5)
5)
89-85% uzyskanych punktów = +db (+4)
6)
84-75% uzyskanych punktów = db (4)
7)
74-70% uzyskanych punktów = -db (-4)
8)
69-65% uzyskanych punktów = +dst (+3)
9)
64-55% uzyskanych punktów = dst (3)
10) 54-50% uzyskanych punktów = -dst (-3)
11) 49-45% uzyskanych punktów = +dp (+2)
12) 44-40% uzyskanych punktów = dp (2)

13) 39-38% uzyskanych punktów = -dp (-2)
14) 37-0% uzyskanych punktów = ndst (1)
Znak (+) oznacza pół oceny i przy obliczaniu średniej ważonej liczy się jako 0,5 (np. +4 = 4,5).
Znak (-) liczony jest jako -0,2 (np. -4 = 3,8).
8) Wprowadza się wagi dla ocen cząstkowych uzyskiwanych przez uczniów:
1) waga 1 – za zadania domowe, aktywność, rozwiązywanie kart pracy oraz sprawdziany
postępu w zakresie sprawności fizycznej oraz wiedzy;
2) waga 2 – za karkówki, odpowiedź, dodatkowe prace- projekty, testy oraz sprawdziany z
zakresu umiejętności na lekcjach wf;
3) waga 3 – za sprawdziany (wypracowania klasowe), badania wyników nauczania oraz
systematyczność, przygotowanie i aktywny udział w zajęciach wf.
9) Oceny śródroczne, roczne i końcowe oblicza się jako średnią ważoną z zastosowaniem
następujących reguł ( z zastrzeżeniem ust. 9.2)
1) Uczeń uzyskuje ocenę :
a) celującą, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 5.40
b) bardzo dobrą, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 4,60
c) dobrą, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3,60
d) dostateczną, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 2,60
e) dopuszczającą, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 1,60
f) niedostateczną, jeżeli uzyskał średnią poniżej 1,60.
2) Dla ucznia, który nie zaliczył wszystkich przeprowadzonych na danych zajęciach
edukacyjnych sprawdzianów lub prac klasowych oraz nie poprawił uzyskanych z nich ocen
niedostatecznych nauczyciel może nie zastosować zapisów z ust. 9.1.
10) Aktywność na lekcji można zapisywać poprzez znak "+" , "-".
11) W dzienniku lekcyjnym nauczyciel używa skrótów:
1) nieobecności uczniów na zapowiedzianej pracy klasowej i kartkówkach zaznacza się
symbolem "nb";
2) nieprzygotowanie ucznia do lekcji zaznacza się symbolem "np";
3) brak zadania domowego lub brak zeszytu z pisemnym zadaniem domowym zaznacza się
symbolem "bz";
4) brak obowiązującego stroju na zajęciach wychowania fizycznego zaznacza się "bs".
12) Oceny notowane są w dzienniku elektronicznym.
13) Oceny końcowe w arkuszu ocen i na świadectwie zapisywane są w pełnym ich brzmieniu.
14) Wiedza i umiejętności ucznia mają być oceniane systematycznie, w zróżnicowanej formie
(ustnej, pisemnej lub wynikającej ze specyfiki przedmiotu).
15) W Szkole obowiązują Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane przez odpowiednie zespoły
nauczycieli.

