ANEKS NR 1/2016/2017
DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w
Cieszynie
Niniejszy Aneks został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 20/ZSEG-2015/2016 z dnia
30.08.2016 r.
Na podstawie § 101 ust. 1 Statutu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie w Załączniku nr 2 Statutu (Wewnątrzszkolne ocenianie) wprowadza
się następujące zmiany:

1. W §7 ust. 8 pkt 2) dotychczasowe przedziały:
- dla oceny bardzo dobry ustala się na < 4,6 – 5,5
- dla oceny celujący ustala się na
< 5,5 – 6 i**).
2. W §7 ust. 8 po pkt. 2) stawia się średnik, po którym dopisuje się pkt 3) w następującym
brzmieniu:
„3) Ocena roczna jest średnią ważoną z wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu
roku szkolnego z danego przedmiotu;”.
3. W §7 ust. 9 skreśla się ostatni tiret (SM1- ocena śródroczna).
4. W §15, ust. 9 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
„Egzamin klasyfikacyjny powinien odbywać się w następującym trybie:
1) Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany za pierwszy okres z jednego, kilku lub wszystkich
zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nauczyciel wystawia ocenę roczną z
poszczególnych przedmiotów po zaliczeniu przez ucznia materiału nauczania za I okres;
2) Warunki i tryb zaliczenia materiału nauczania za I okres ustala nauczyciel uczący
przedmiotu w danej klasie;
3) Jeżeli uczeń nie podejmie próby zaliczenia materiału za I okres nie otrzymuje oceny i nie
jest klasyfikowany z danego przedmiotu w klasyfikacji rocznej;
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
5) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;”.
5. W §17 dopisuje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Uczeń niepromowany musi złożyć pisemną deklarację o chęci powtarzania klasy.”
6. W §18 ust 2, punkty 1) do 3) otrzymują następujące brzmienie:
„1) wzorowe – uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżnia się w
realizacji niektórych podstawowych elementów, może być wzorem do naśladowania przez
innych uczniów;
2) bardzo dobre – uczeń spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny, wyróżnia
się w realizacji niektórych podstawowych elementów;
3) dobre – uczeń spełnia przeważnie wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu;”.
7. W §18 ust. 5, pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Na początku roku szkolnego uczeń technikum otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100
punktów, a uczeń szkoły zawodowej – 150 punktów;”.

8. W §18 ust. 5 w miejsce dotychczasowego punktu 2) wpisuje się następujące brzmienie:
„2) Na początku II okresu uczeń technikum otrzymuje: w przypadku otrzymania oceny
wzorowej 150 punktów, w przypadku oceny bardzo dobrej 110 punktów. W pozostałych
przypadkach 100 punktów;”, a dotychczasowym punktom 2) i 3) nadaje się numerację
odpowiednio 3) i 4).
9. W §18 ust. 13 w tabeli „Punkty ujemne” opisy wierszy 43 i 44 ustala się następująco:
„43 Otrzymanie nagany wychowawcy klasy (w tym za 30h nieusprawiedliwionych)” oraz
„44 Otrzymanie nagany dyrektora szkoły (w tym za 50h nieusprawiedliwionych)”.

