Z dniem 1 września 2018 r., w związku z uchwałą rady pedagogicznej z dnia 31 sierpnia
2018r. w Statucie VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa
Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. wprowadza się na stępujące zmiany:
1) § 42 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
Dokumentacja ucznia prowadzona przez wychowawcę oddziału, zawierająca głównie
notatki, korespondencję z rodzicami, potwierdzone kopie przewidywanych śródrocznych
i rocznych „kart ocen”, przechowywana jest do końca roku szkolnego a dokumentacja
dotyczącą udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jest
przechowywana przez wychowawcę oddziału do końca roku szkolnego, w którym uczeń
ukończy. W przypadku ucznia, który opuścił szkołę przed jej ukończeniem, dokumentację
przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę.
2) § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Uzyskana w wyniku poprawy ocena jest wpisywana do e – dziennika. Do średniej
ważonej brane są pod uwagę dwie oceny otrzymane z tego sprawdzianu.
3) § 45 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych pisemnych formach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych w e-dzienniku nauczyciel po sprawdzeniu prac i w terminie
obowiązkowego wpisywania ocen za tę formę, wstawia skrót „nb” w zakładce oceny, jako
informację dla ucznia i rodzica o nieprzystąpieniu do określonej formy sprawdzania
wiedzy
4) § 45 ust. 19 otrzymuje brzmienie:
Uczeń, który nie będzie obecny na wszystkich zajęciach w danym dniu nie może
przystąpić tego dnia do poprawy oceny.
5) § 49 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
240 i więcej
201 - 241 punktów
160 - 200 punktów
119 - 159 punktów
78 - 118 punktów
78 punktów i mniej

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Działania ucznia pozytywne

pkt. 1 konkurs przedmiotowy
- etap rejonowy
konkurs przedmiotowy
- etap wojewódzki
konkurs przedmiotowy
– laureat etapu wojewódzkiego

Punkty
Uwagi
dodatnie
(od - do)
0 - 20
ilość pkt. w zależności od miejsca,
rangi i zakresu podjętego działania
przyznaje opiekun danego działania
0 - 30
0 - 40

konkursy artystyczne

5- 40

zawody sportowe
inne konkursy
praca na rzecz klasy i szkoły
dbałość o honor i tradycje szkoły,

5 - 30
5 - 40
5 - 40
0 - 30

szkolne – 5-20
międzyszkolne – 25-40

ilość pkt. przyznaje opiekun działania
przyznawane przez organizatora

w tym aktywny udział w
uroczystościach szkolnych
efektywna praca w SU
respektowanie zasad współżycia
społecznego i norm etycznych
oraz obowiązków określonych w
statucie szkoły.
działalność charytatywna,
społeczna
prowadzona w ramach działań
szkolnych i pozaszkolnych
systematyczny udział w kołach
zainteresowań, zajęciach
wyrównawczych
i innych zajęć dodatkowych
80 – 85 % frekwencji (brak godzin
nieusprawiedliwionych)

danego przedsięwzięcia
5 - 20
0 - 30

przyznaje opiekun SU raz na okres
przyznawane przez wychowawcę po
rozpoznaniu wśród nauczycieli oraz
uczniów (raz na semestr)

5 - 20

przyznaje wychowawca na podstawie
zaświadczenia (za każde działanie)

5 - 20

przyznaje opiekun koła, n-l (raz na
okres)

5 - 30

przyznaje wychowawca (raz na okres)
80% - 5 p.
85% - 10 p.
90% - 15 p.
95% - 20 p.
100% - 30 p.

brak negatywnych uwag

Działania ucznia negatywne

30

przyznaje wychowawca (raz na okres)

Punkty
ujemne
(od – do)
-2

Uwagi

nieobecność
nieusprawiedliwiona
Uwagi w dzienniku elektronicznym:
negatywne uwagi dotyczące
zachowania ucznia w szkole
niewykonywanie polecenia
nauczyciela
lub pracownika szkoły
agresja słowna wobec innych
uczniów
agresja czynna wobec innych
uczniów
używanie wulgaryzmów
używanie podczas zajęć
telefonów
i innych urządzeń
elektronicznych
niepodporządkowanie się
poleceniom

-5
-5

-10
-20
-5
-5

-5

za każdą godzinę
każdorazowe zdarzenie odnotowane
przez n-la, wychowawcę

pkt. 3

pkt. 4

nauczyciela dyżurującego
posiadanie lub palenie
papierosów
(również elektronicznych)
inne uwagi
wulgarne słownictwo,
aroganckie, agresywne
zachowanie wobec nauczyciela
lub pracownika szkoły
niszczenie mienia szkoły lub
rzeczy innych osób
(punkty mogą być anulowane lub
zmniejszone w przypadku
naprawienia szkody – ustala
wychowawca.
nieodpowiedni strój i wygląd
(strój powinien być stosowny do
miejsca i sytuacji)
spowodowanie zbiorowego
zagrożenia zdrowia i życia
bycie pod wpływem, spożywanie
i posiadanie alkoholu lub
wnoszenie na teren szkoły,
zażywanie narkotyków,
dopalaczy i innych środków
odurzających
nierespektowanie zasad
współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.

-20

5 - 20
10 - 20

przyznaje wychowawca

10 - 20

5 - 10

50 - 100

przyznaje wychowawca

50 - 100

10 - 30

przyznawane przez wychowawcę po
rozpoznaniu wśród nauczycieli oraz
uczniów.

