
 

Uchwała nr 19 

Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim 

z dnia 20 marca 2019 roku 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

oraz § 61 ust. 2 Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina 

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Rada Pedagogiczna postanawia: 

§1. 

Wprowadzić do Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie 
Wielkopolskim zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie 20 marca 2019 roku. 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

mgr Małgorzata Jędroch 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 19 Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 marca 2019 roku 

 

Wykaz zmian w Statucie Szkoły 

 

1. W § 35  do ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7) Uzasadnienie oceny odpowiedzi ustnej ma formę krótkiego ustnego komentarza, 

natomiast sposoby i formy uzasadniania ocen prac pisemnych są określone w obrębie 

wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych (kryteria ocen dłuższych 

wypracowań, wystąpień i prezentacji; skale punktowe oceniania sprawdzianów, testów      

i ćwiczeń; skale procentowe przeliczania punktów na oceny szkolne). 

2. § 35b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
4. W ciągu dwóch tygodni, a w przypadku prac klasowych z języka polskiego trzech 

tygodni, nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić sprawdziany i pisemne 
prace kontrolne. 
 

3. § 35b ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 
5. Uczniowi przysługuje prawo do poprawy każdej oceny z zapowiedzianej pracy 

pisemnej o wadze 5 lub wyższej. Poprawa oceny z zapowiedzianej pracy pisemnej jest 
dobrowolna. 

 

4. § 35b ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny z zapowiedzianej pracy 
pisemnej (tj. pracy klasowej, testu, sprawdzianu o wadze 5 lub wyższej). Uczeń może 
poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od daty oddania pracy pisemnej                 
przez nauczyciela. Ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok oceny 
poprawianej. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej obie 
bierze się pod uwagę. Ustala się przy tym, że dla pracy klasowej wagi 7 ocenę 
poprawioną wpisuje się z wagą 4, a ocenę poprawianą z wagą 3; dla sprawdzianu  
wagi 6 ocenę poprawioną wpisuje się z wagą 3 i poprawianą również z wagą 3;        
dla sprawdzianu wagi 5 ocenę poprawioną wpisuje się z wagą 3, a poprawianą  
z wagą 2.   
 

5. § 36a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku gdy    

    co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie,  

    o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

6. W § 36a uchyla się ust. 3 

 


