
U c h w a ł a  nr  6/2014 
 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  
w Sulechowie  

ul. Piaskowa 52  z 28 sierpnia 2014 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zespołu Szkół w Sulechowie 
 

 
Na podstawie art. 52 ust. 2,  w związku z art. 50 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt.                 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572                
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W załączniku do uchwały nr 6/11 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sulechowie z dnia  

25 października 2011 r. w sprawie statutu Zespołu Szkół w Sulechowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. Rozdział 7  Wewnątrzszkolny System Oceniania 

2. Oddział 11 Kryteria oceniania zachowania uczniów II etapu edukacyjnego 

Pod tabelą z punktami w § 76 dodaje się tekst: 

Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym 

celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów 

zaokrągla się w górę do pełnego punktu. 

3. Oddział 12 Kryteria oceniania zachowania uczniów III etapu edukacyjnego 

Pod tabelą z punktami w § 79 dodaje się tekst: 

Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym 

celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów 

zaokrągla się w górę do pełnego punktu. 

4. W § 79 Kryteria oceny rocznej zachowania ucznia w klasie III gimnazjum dodaje się 

tekst: 

Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym 

celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów 

zaokrągla się w górę do pełnego punktu. Do otrzymanego wyniku dodaje się punkty 

uzyskane przez ucznia za udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie                          

z poniższymi kryteriami. 



Wprowadza się nowy zapis: 

Udział w realizacji projektu edukacyjnego (-10p. /+ 5p.) 

+5p. Uczeń wykazał się dużą aktywnością, samodzielnością i innowacyjnością we 

wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu     

w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 

dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

+4p. Uczeń bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego , wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań              

w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny                  

i wyciągania wniosków. 

+2p. Uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

0p. Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 

projektu, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

-5p. Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt 

gimnazjalny często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało 

wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze 

zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

-10p. Uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa 

była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.                 

Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem (kradzieże, pobicia, włamania, szantaże, 

usiłowanie przekupstwa, wymuszanie pieniędzy, fałszowanie lub niszczenie 

dokumentów i sprawdzianów, podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie 

ocen) otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia. 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZACHOWANIE 

38 – 33 wzorowe 

32 – 28 bardzo dobre 

27 – 19 dobre 

18 – 13 poprawne 

12 – 7 nieodpowiednie  

6 i mniej naganne 

 



§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Sulechowie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 

 

 

       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
        Romuald Modrzyk 

 


