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WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:
§1
§ 9 – „Skala ocen z zajęć edukacyjnych” ust.7 otrzymuje brzmienie:
Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce odnotowywana jest
wpisem „nb” z wagą przypisywaną danej ocenie.
§ 13 – „Dostosowanie wymagań edukacyjnych” ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia,
3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
§ 13 – „Dostosowanie wymagań edukacyjnych” ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 14 – „Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki” otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć , o których mowa w ust. 2. uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 16 – „Oceny zachowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 18 – „Tryb i warunki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej” ust.7 otrzymuje brzmienie:
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 9, pkt. 12.
§ 32 – „Kompetencje i zadania nauczycieli” ust.6 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
14. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania
uczniów”.
§2
Niniejszy aneks obowiązuje z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną.
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