
Uchwała nr 03-2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

z dnia 17 stycznia 2019 r. 
w ramach kompetencji stanowiących

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.

Na podstawie ort. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami).

Przy liczbie członków Rady Pedagogicznej zgodnie z protokołem z posiedzenia Rady 
Pedagogicznej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

uchwala się, co następuje:

§ 1-

Rada Pedagogiczna zatwierdza zmiany w Statucie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży w Rozdziale IX Zasady oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów:

§ 58 ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11, ust. 12 otrzymują brzmienie:
8. Do średniej ocen wlicza się ocena poprawiona zgodnie z jej wagą.
9. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia terminy poprawy ocen ustala 

się indywidualnie.
10. Ostateczny termin poprawy ocen upływa na siedem dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
11. Uczniowie są zobowiązani do poprawiania sprawdzianów na bieżąco.
12. Dwukrotne nie poprawienie sprawdzianu lub nie zgłoszenie się ucznia na poprawę 

z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje, że może nie mieć możliwości poprawienia 
tej partii materiału.

w § 58 po ust. 12 dodaje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie:
13. O tym fakcie nauczyciel przedmiotu powiadamia ucznia oraz jego rodzica 

za pośrednictwem wychowawcy klasy.

§ 60 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 otrzymują brzmienie:
3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia aktywność ucznia 

w następujących obszarach:
1) Obszar I (waga - 5) -  sprawdziany (prace klasowe),
2) Obszar II (waga - 3) -  kartkówki, odpowiedzi ustne i inne wynikające ze specyfiki 

przedmiotu,
3) Obszar III (waga - 2) -  aktywność, prace domowe, prace dodatkowe.

4. Ocena za pierwszy semestr staje się oceną cząstkową (waga 3) oceny rocznej.
5. Uczeń ma prawo poprawiać sprawdzian (pracę klasową).



6. W przypadku języka polskiego i języków obcych wagę oceny za redagowanie własnego 
tekstu ujęto w przedmiotowych systemach oceniania.

7. Zasady ustalania oceny okresowej i rocznej określa tabela:

Średnia wynikająca z wagi 
ocen

Ocena

0,00-1,59 Niedostateczny
1,60-2,49 dopuszczający
2,50-3,49 dostateczny
3,50-4,49 dobry
4,50-5,49 bardzo dobry
5,50-6,00 celujący

8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od obligatoryjnego 
zastosowania zasad ustalania oceny okresowej i rocznej, podanych w tabeli § 60 ust. 7.

w § 60 po ust. 8 dodaje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie:
9. Podczas ustalania oceny okresowej i rocznej należy uwzględnić postawę ucznia 

na zajęciach lekcyjnych.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łomża, dnia 17 stycznia 2019 roku


