Zmiany w statucie/ WSO
uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 19 listopada 2015
obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016
Zmiany w Statucie / WSO
Lp.
1.
Uczeń LO ma obowiązek realizacji w klasie III dwóch ( 2) kursów typu 300 z jednego
wybranego przedmiotu
- Zasady Eksperymentu Pedagogicznego III. c

2.
1. W przypadku uzyskania mniej niż 121 punktów w I lub II okresie danego roku szkolnego
uczeń może przystąpić do sprawdzianu zaliczeniowego z treści nauczania obejmujących
program danego okresu w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia nowego semestru.
Pozytywny wynik testu (min 40% przewidzianych punktów) pozwala na wystawienie 121
punktów czyli oceny pozytywnej.
2. Jeśli uczeń nie uzyska z powyższego testu 40% punktów ma możliwość
a) powtarzania kursu jeśli jest taka możliwość wynikająca z planu nauczania Zasady Eksperymentu Pedagogicznego IV wariant B
b) zdawania poprawki zgodnie z § 11 pkt 12 i pkt 20 WSO

3.
Systematyczność w ocenianiu § 2 pkt3.b. „ ilość punktów do zdobycia musi być
równomiernie rozłożona w semestrze (30%, 40%, 30% na każdy miesiąc)

4.
Nauczyciel danego przedmiotu może tylko na zakończenie cyklu kształcenia danego
przedmiotu dopisać uczniowi max 5 pkt w celu wystawienia wyższej oceny pod
warunkiem, że uczeń w terminie przystępował do wszystkich form sprawdzania wiedzy,
systematycznie uczestniczył w zajęciach i zakończy ostatni kurs oceną wyższą niż
dopuszczająca.
5.
Uczeń LO może jeden raz w cyklu kształcenia zmienić specjalizację lub przedmiot
specjalizacyjny w szczególnie uzasadnionym przypadku w ciągu pierwszego miesiąca od
rozpoczęcia specjalizacji.
6.
Ocenę końcową na świadectwie ukończenia szkoły uczeń LO może otrzymać tylko wtedy
gdy ukończy konieczną, określoną w planie ilość kursów dla danej specjalizacji. Wszystkie
oceny semestralne muszą być pozytywne. – Zasady Eksperymentu Pedagogicznego IV
wariant B
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7.
Usprawiedliwienia w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły na najbliższej godzinie
wychowawczej

8.
Arkusze ocen podpisane przez wychowawców uczniów w wersji papierowej obowiązkowo
9.
W PSO nauczyciel może umieścić zapis o ewentualnym poprawianiu wybranej formy
sprawdzania wiedzy. Nie jest to obligatoryjne .
10.
Nauczyciel danego przedmiotu ma obowiązek wystawienia w dzienniku elektronicznym
propozycji oceny z zachowania w gimnazjum.
11.
W przypadku powtarzania klasy w LO uczeń musi uczęszczać na wszystkie przedmioty
specjalizacyjne i podstawowe.
12.
Sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne uczniów są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom( prawnym opiekunom) bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie.
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