
Aneks nr 2 w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2016 r. 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 Płońsku z dnia 

16 listopada 2016 r.  w sprawie dokonania zmian w statucie. 

Do statutu wprowadza się następujące zmiany:  

§ 39 w punkcie 11 i 14 otrzymuje brzmienie: 

11. Oceny z prac pisemnych punktowanych ustala się w skali stopni szkolnych od 1 do 6 na 

podstawie następujących progów procentowych: 

1) niedostateczny (1)      0%  -  39%; 

2) dopuszczający (2)    40%  -  55%; 

3) dostateczny (3)        56%  -  74%; 

4) dobry (4)                 75%  -  89%; 

5) bardzo dobry (5)     90%  -  99%; 

6) celujący (6)               100%. 

 

14. Obowiązują następujące ogólne kryteria oceniania: 

7) cenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego 

przedmiotu  określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w szkole programów nauczania; 

b) zdobył wiedzę  wykraczającą poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami                                  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania danej klasy, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych (dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się 

do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia, 

f) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał 100% podstawowej puli 

punktów, 

8) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego 

przedmiotu  określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w szkole programów nauczania; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał 90% - 99% podstawowej 

puli punktów, 



 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 7 września 1999 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) - art. 44b ust. 3. 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) - art. 10. 
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