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Uchwała nr 18/2020/2021 

Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 

im. Polonii i Polaków na Świecie 

z 24 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie  

im. Polonii i Polaków na Świecie   

 

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§1 

W statucie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W spisie treści poprawiono błąd graficzny w słowie „oceniania” (str. 4), uporządkowano 

numerację stron. 

2. W § 2 w ust. 6 dopisano siedzibę organu prowadzącego szkołę, 

3. W § 16 

ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się na zebraniu 

rodziców po I półroczu oraz poprzez dziennik elektroniczny;”, 

ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „o aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniu 

śródrocznym oraz poprzez dziennik elektroniczny;”. 

4. W Dziale II w tytule rozdziału 4 poprawiono błąd graficzny w słowie „nauczania”. 

5. § 26 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z informatyki 

przekracza ponad 50 % ogólnej liczby zajęć i nie ma podstaw do ustalenia oceny śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji pedagogicznej wpisuje  się  „zwolniona” 

lub „zwolniony”. 

6. W § 51 

ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „wykaz ocen bieżących w poszczególnych okresach 

szkolnych;”, 

ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „wykaz ocen śródrocznych, rocznych i końcowych;”. 

7. W § 54 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku 

nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi 

zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z 

zasadami opisanym w  § 68 Statutu szkoły”. 

8. W § 67 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „oceną celującą lub bardzo dobrą z tego 

przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/półrocza”. 

9. W § 75 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są 

organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po 
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zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 

wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  

jej członków”. 

10. W § 117pkt 4. lit. c otrzymuje brzmienie: „odwołania się od decyzji do Rady 

Pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze”. 

11. W § 118 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „notoryczne łamanie postanowień Statutu 

szkoły, mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących (lekceważenie 

obowiązków szkolnych; wysoka, nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach);”. 

12. W § 120 

ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole;”, 

ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;”, 

ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż 

przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;”. 

13. W § 122 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;”. 

14. W § 123 ust. 1 pkt. 2 lit. a zmieniono zapis na: „śródroczne – na koniec pierwszego 

półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego”. 

15. W § 127 

początek ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz 

roczne ustala się w stopniach według skali:”, 

ust. 6 pkt 1 lit. a skreślono zapis: „rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania”, 

ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Każdy uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać co najmniej 

3 /trzy/ oceny”, 

ust. 19 otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma prawo dwa razy być nieprzygotowany do lekcji w 

ciągu półrocza bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypadają 

więcej niż dwie godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna lub dwie godziny tygodniowo – 

to jedno nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją, po 

sprawdzeniu listy obecności uczniów”. 

16. W § 128 

zmieniono zapis na: „klasyfikacja śródroczna i roczna”, 
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w ust. 1 zmieniono zapis na: „Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza”, 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Półrocze pierwsze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 

stycznia,  a półrocze drugie trwa od 1 lutego  do zakończenia roku szkolnego. W klasie 

programowo najwyższej – IV – półrocze pierwsze kończy się z końcem grudnia, a półrocze 

drugie – z końcem kwietnia”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie 

ze skalą określoną w niniejszym Statucie”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się 

najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza, a klasyfikowanie roczne nie wcześniej 

niż na siedem dni do końca zajęć dydaktycznych.”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 

klasyfikacyjna ocena zachowania nie muszą wynikać ze średnich ważonych ocen bieżących”, 

ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatnie półrocze roku 

szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są 

ocenami uwzględniającymi wiadomości  i umiejętności oraz zachowanie ucznia z 

poprzedniego półrocza”, 

ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia”, 

ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły”, 

ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania 

ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją 

administracyjną”, 

ust. 10 otrzymuje brzmienie: „W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym 

tylko w pierwszym półroczu ocena śródroczna staje się oceną roczną”, 

ust. 13 otrzymuje brzmienie: „O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni 

opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w formie 

komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej/ rocznej 

klasyfikacyjnej”. 

17. § 130 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że 

poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w 

danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje 

program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań 

wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela”. 
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18. § 131 otrzymuje brzmienie: „Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub 

wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania”. 

19. W § 133 

ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu 

oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;”, 

ust. 6 otrzymuje brzmienie:  „Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala 

się według następującej skali:”, 

ust. 9 otrzymuje brzmienie:   „W ciągu półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w 

danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole, dokonują wpisów o 

pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku elektronicznym. 

Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia”, 

ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania 

śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących 

ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia”, 

ust. 11 otrzymuje brzmienie:   „Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 16”. 

20. W  § 136 

ust. 1 otrzymuje brzmienie:   „Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub 

wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania”, 

ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania, zamiast 

oceny klasyfikacyjnej, wstawia się w tych wierszach poziomą kreskę”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


