
Załącznik do Uchwały Nr 9/2018/2019 

 

Zmiany do Statutu Szkoły 

 

1.W § 64 było: 

13. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje wiedzę  świadczącą                            

o    pogłębionych zainteresowaniach i indywidualnej pracy, ma twórcze podejście do zadań, 

bierze udział  w konkursach przedmiotowych i ma osiągnięcia, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całość wymagań zawartych                         

w podstawie programowej, swobodnie wykorzystuje opanowaną wiedzę    w praktyce, jest 

aktywny na lekcjach, angażuje się  w prace dodatkowe, jest systematyczny, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, opanował w dużym zakresie 

wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, prawidłowo stosuje zdobytą 

wiedzę, sprawnie wykonuje typowe polecenia, jest aktywny na zajęciach, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, 

samodzielnie wykonuje proste polecenia, pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać                

z podstawowych źródeł informacji, pracuje systematycznie, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela 

proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki                        

w zakresie podstawowej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciela możliwe jest ich nadrobienie, 

stara się współpracować z nauczycielem, sporadycznie bierze udział w zajęciach, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej mimo 

pomocy nauczyciela, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  z danego 

przedmiotu. 

  



Jest: 

13. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                         

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1)ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w całości wymagania podstawy 

programowej, biegle stosuje wiedzę w praktyce, jest bardzo aktywny na lekcjach, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, służy pomocą koleżeńską,  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania  zawarte                                

w podstawie programowej, swobodnie wykorzystuje opanowaną wiedzę    w praktyce, jest 

aktywny na lekcjach, angażuje się  w prace dodatkowe, jest systematyczny, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, opanował w dużym 

zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, prawidłowo stosuje 

zdobytą wiedzę, sprawnie wykonuje typowe polecenia, jest aktywny na zajęciach, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, 

samodzielnie wykonuje proste polecenia, pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać                

z podstawowych źródeł informacji, pracuje systematycznie, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela 

proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki                     

w zakresie podstawowej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciela możliwe jest ich 

nadrobienie, stara się współpracować z nauczycielem, sporadycznie bierze udział w 

zajęciach, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej 

mimo pomocy nauczyciela, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  z danego 

przedmiotu. 

 

 


