ANEKS DO STATUTU
GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NASZA JEDYNKA

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NASZA JEDYNKA
W DOBRYM MIEŚCIE

Uchwałą nr 3/2015/2016 z dnia 21.01.2016 w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum
Niepublicznego Nasza Jedynka w: Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Rada
Pedagogiczna Gimnazjum Niepublicznego Nasza Jedynka wprowadza następujące zmiany:
§5 pkt 4) otrzymuje brzmienie :
Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów nauczyciel oddaje uczniom, jednocześnie
dając możliwość zaniesienia pracy do domu do wglądu rodzicom z określeniem terminu
zwrotu pracy oraz ewentualnego podpisu rodziców. Nauczyciel ma obowiązek okazać prace
do wglądu rodzicom na spotkaniach z rodzicami oraz konsultacjach. Zebrane prace
nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
§8 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych
należy brać przede wszystkim pod uwagę wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia w
wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§9 otrzymuje brzmienie:
1) wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego nauczyciel dostosowuje do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego.
2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
3) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza na czas określony w tej opinii.
4) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”

§12 pkt 4
Dopisuje się ppkt:
7) dbałość o honor i tradycję szkoły
8) dbałość o piękno mowy ojczystej
9) okazywanie szacunku innym osobom
Pkt 12)
Ppkt 1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen
2) Zastrzeżenia o których mowa ppkt. 1 zgłasza się nie później jednak niż w terminie dwóch
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:
a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
b) ustalona przez komisję, o której mowa ppkt. 3 roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny
Pkt 13)
W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
ustala się oceny zachowania
Pkt12§12 zmienia numer na 14 w brzmieniu, jak dotychczas

§13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
1) W przypadku gdy nie jest możliwe powołani nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z
języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
Dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer 13, zaś kolejne punkty o 1 numer wyższy.
W § 16 pkt 3 dopisuje się: W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii lub
etyki do średniej ocen ,o których mowa w pkt 2 wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z
rocznych ocen uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

W § 18 pkt 3 dopisuje się: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza
się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Wykreśla się pkt 4., kolejne punkty przybierają numerację o 1 wcześniejszą.
W pkt. 6 skreśla się ppkt 1w dotychczasowym brzmieniu. Nowy ppkt 1 otrzymuje
brzmienie: Przedstawiciel rodziców wytypowany przez organ prowadzący.
W pkt 7 dopisuje się: W porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

W zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego: Zadania opiekuna
projektu
Dopisuje się: pkt. 3
Podsumowanie pracy uczniów nad projektem
1) Spotkanie z uczniami
2) Określenie mocnych i słabych stron przy realizacji oraz prezentacji projektu

