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S Z C Z E C I N   2 0 1 2 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA- STATUT CZĘŚĆ DRUGA 
LICEUM PLASTYCZNE W SZCZECINIE 

§1. 

1.Podstawę prawną Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania stanowi: 
a) Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych 
szkołach artystycznych 

b) Wewnątrzszkolny System Oceniania- Statut Szkoły część 2, zgodnie z § 62 i 69 
Statutu Liceum Plastycznego im Constantina Brancusi stanowi integralną jego część 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania- Statut Szkoły część 2 tworzą: 

a) ogólne założenia WSO 
b) przedmiotowe kryteria oceniania 
c) program ewaluacji WSO 

§ 2. 

1. Celami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są: 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 
w nauce 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, poprzez 
przekazywanie informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien uczyć się 
dalej 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy 

4. dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, 
trudnościach oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia 

5. umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej 

6. uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do 
samokontroli. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz niezbędnych do 
otrzymania przez ucznia promujących  ocen rocznych i śródrocznych 
informowanie o nich uczniów i rodziców 

2. formułowanie trybu oceniania 
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3. bieżące, śródroczne, końcowe ocenianie i klasyfikowanie według skali i w 
formie przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania 

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

5. ustalenie warunków i trybu uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane 

6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 
postępach uczniów i trudnościach w nauce  

3. Ocenianie pełni funkcję: 
1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego potrzeb 

indywidualnych) 
2. klasyfikacyjną ( różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą i 

za pomocą umownego znaku) 
3. kształtującą ( wskazanie mocnych stron i kierunków zmian koniecznych). 

4. Przedmiotem oceny jest: 

1. zakres opanowanych wiadomości 

2. rozumienie materiału naukowego 

3. umiejętność stosowania wiedzy 

4. umiejętność przekazywania wiedzy 

5. wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków.  

§  3. 
. 

Szkoła pracuje systemem semestralnym:  
a) Semestr I – jesienno-zimowy 
b) Semestr II – zimowo-wiosenny  
Po zakończeniu każdego semestru następuje klasyfikacja uczniów. Wyniki klasyfikacji 

zatwierdzane są podczas klasyfikowanego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

§  4. 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne funkcjonują według następującej skali: 
1. celujący ( 6 ) 
2. bardzo dobry ( 5 ) 
3. dobry ( 4 ) 
4. dostateczny ( 3 ) 
5. dopuszczający ( 2 ) 
6. niedostateczny ( 1 )  

2. Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym obok skali 1-6, także skali punktowej, 
procentowej lub literowej. Oceny bieżące powinny zostać wpisane do dziennika 
lekcyjnego długopisem ( obok ww. ocen  można wpisać punkty, procenty, litery według 
ustalonej w PSO skali)   
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§ 5. 

Wymagania edukacyjne. 
W ramach poszczególnych przedmiotów zostają opracowane wymagania i kryteria oceny na 
odpowiednie stopnie, ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. Wymagań koniecznych na stopień dopuszczający ( 2 ) 40-49% spełnionych wymagań 

edukacyjnych 
1) Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu 
2) Potrzebne w życiu 
2. Wymagań podstawowych na stopień dostateczny ( 3 ) 50%-70% spełnionych wymagań 

edukacyjnych 
1) Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu 
2) Przystępne, ważne  
3) Uniwersalne pod względem umiejętności 
4) Oparte na podstawach programowych 
3. Wymagań rozszerzających na stopień dobry ( 4 ) 71%-85% spełnionych wymagań 

edukacyjnych 
1) Istotne, bardziej złożone, przydatne, użyteczne  
2) Oparte na programie nauczania 
4. Wymagań dopełniających na stopień bardzo dobry ( 5 ) 86%-100% spełnionych 

wymagań edukacyjnych 
1) Złożone, trudne,  
2) Wymagające korzystania z różnych źródeł 
3) Umożliwiające pełne opanowanie programu 
5. Wymagań wykraczających na stopień celujący ( 6 ) 100%+1 i powyżej spełnionych 

wymagań edukacyjnych 
1) Znacznie wykraczające poza program nauczania 
2) Będące wynikiem samodzielnej pracy 
3) Rozszerzające indywidualne zainteresowania 
6. Nauczyciele podczas pierwszych w roku szkolnym zajęciach lekcyjnych informują 

uczniów oraz ich rodziców( na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania pozytywnych ocen 
śródrocznych i rocznych 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
3) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidziana oceny klasyfikacyjnej  

7. Wychowawcy klas podczas pierwszych w roku szkolnym zajęciach lekcyjnych informują 
uczniów oraz ich rodziców( na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu) o: 
1) warunkach i sposobie oceniania oraz kryteriach oceniania zachowania 
2) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidziana oceny zachowania 
3) konsekwencjach otrzymania negatywnej klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania 

8. Nauczyciel przechowuje sprawdzone pisemne prace kontrolne lub inne prace wykonane 
przez uczniów zgodnie z § 74.2 Statutu Szkoły. 

§ 6. 
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Sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: 
- ocenianie bieżące, 
- śródroczne 
- roczne 
- przegląd prac: bieżący, śródroczny, roczny,  klasyfikacyjny, poprawkowy, końcowy 

z wybranej dyscypliny artystycznej spośród dwóch: rysunek i malarstwo, rysunek i 
rzeźba 

§ 7. 
Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi i 
jego rodzicom/ opiekunom prawnym informacji o tym co robi dobrze, a co i jak należy 
poprawić. 

1. Część ogólnokształcąca. Ocenianie bieżące. 

A. Prace pisemne 

a) Prace klasowe – prace sprawdzające obejmujące większy zakres materiału, trwające 1-2 
godziny lekcyjne 

- Ilość prac klasowych w semestrze: po 2 z każdego przedmiotu; matematyka – 3. 
- Termin zapowiedzi: 7 dni. 
- Forma przygotowania: lekcja powtórzeniowa. 
- Termin sprawdzania prac klasowych: 14 dni.. 

b) Sprawdziany wiadomości – prace obejmujące kilka tematów – do 6, czas trwania: 15-25 
minut. 

- Ilość sprawdzianów w semestrze: do 3 z każdego przedmiotu. 
- Forma przygotowania: lekcja ćwiczeniowa. 
- Termin zapowiedzi: 7 dni. 
- Termin oddania uczniom: 14 dni. 

c) „Kartkówki”- krótkie prace pisemne obejmujące bieżący materiał – do 3 tematów  
- Ilość kartkówek w semestrze: do 5 z każdego przedmiotu. 
- Forma przygotowania: bieżące. 
- Termin zapowiedzi: bez zapowiedzi, celem sprawdzenia systematycznego 

przygotowania do zajęć. 
- Termin oddania uczniom: 14 dni. 

d) Opracowania tematyczne dodatkowe (np.referaty) – dla uczniów chętnych. 
e) Informacje dodatkowe: 

- Ilość prac klasowych w tygodniu: maksymalnie 2 w tygodniu. 
- Ilość sprawdzianów w tygodniu: 2. 
- W jednym dniu tylko jedna praca klasowa bądź sprawdzian, chyba, że jest on 

przeniesiony na prośbę uczniów lub z powodu choroby nauczyciela. 
- Uczniowie nie piszą prac pisemnych w tygodniu wystawienia ocen końcowych. 
- Ocena końcowa nie może zależeć od ostatniej pracy klasowej, podsumowującej cały 

semestr. 
- Zapowiedziane prace pisemne należy wpisać do dziennika. 
- Prace klasowe lub sprawdziany winny być podsumowane przez nauczyciela. 
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- Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej zobowiązany jest do jej napisania w ciągu 7 
dni, w przypadku choroby ucznia termin zaliczania uzgadnia się z nauczycielem, nie 
może on jednak przekroczyć 14 dni od chwili powrotu ucznia do szkoły. 

- Zaliczanie zaległego materiału nie zwalnia z przygotowania się z bieżącego 
materiału. 

- Jedna praca klasowa w semestrze może być poprawiona, pozostałe w zależności od 
wymagań z poszczególnych przedmiotów, przedstawianych uczniom i rodzicom 
każdorazowo na początku roku szkolnego. 

- Prace pisemne w końcu semestru powinny odbywać się w terminie umożliwiającym 
ich poprawę, tj. nie później jednak niż na dwa tygodnie przed wystawieniem oceny 
końcowej z przedmiotu. 

- Nie można przeprowadzać sprawdzianów wiadomości (pisemnych lub ustnych) w 
tygodniu wystawiania ocen, chyba, że na prośbę ucznia, rodzica celem poprawy 
oceny. 

B. Wypowiedzi ustne. 

1) Uczeń może odpowiadać siedząc lub stojąc; nie należy odpytywać przed frontem klasy, 
chyba, że wymaga tego zapis na tablicy, pokaz na mapie, modelu lub specyfika 
przedmiotu. 

 
2). Część artystyczna. 
A .Komisyjna prezentacja prac z rysunku malarstwa, z rysunku i rzeźby 

a) Uczeń, klasy programowo najwyższej posiada umiejętności artystyczne w zakresie 
rysunku, malarstwa lub rzeźby, które prezentuje podczas komisyjna prezentacja prac z 
rysunku malarstwa, z rysunku i rzeźby 

b) część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu 
specjalności artystycznej  

a. Prace plastyczne: 
Rysunek:  
- Temat: studium światłocieniowe przestrzeni i materii - martwa natura lub inny 
temat uzgodniony z nauczycielemprowadzącym 
- Technika: techniki rysunku, 
- Format: 100 x 70 cm. 
Malarstwo 
- Temat: dowolna, 
- Technika: olej, akryl, 
- Format: minimum 70 cm w wymiarze liniowym (jeden z boków lub przekątna) 
Rzeźba 
- Temat: dowolna kompozycja przestrzenna lub płaska, 
- Technika: dowolna, 
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- Format: dowolny. 

b. Prace malarskie realizuje w formie konsultacji w ramach zajęć z powyższych 
przedmiotów. Konsultacje obejmują: 
−szkice koncepcyjne 
−kolorystyka 
−korekty 

c. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji i oddane do montażu wystawy w  
terminie przyjętym uchwałą Rady Pedagogicznej dotyczącej przerwy semestralnej. 
Ocena prac z rzeźby, rysunku i malarstwa jest oceną cząstkową z tych przedmiotów. 

B Komisyjny przegląd prac 

1)  W sytuacji, kiedy uczeń jest zagrożony otrzymaniem oceny niedostatecznej lub 
dopuszczającej, semestralnej czy rocznej, na prośbę nauczyciela prowadzącego odbywa się 
przegląd prac. 
2) W szczególnym wypadku na wniosek nauczyciela prowadzącego, pełnoletniego 

ucznia lub Rodzica może zostać zwołany komisyjny przegląd prac, którego celem jest 
bieżące ustalenie oceny. Komisyjny przegląd prac obejmuje swoim zakresem 
wszystkie prace ucznia, wykonane w danym roku szkolnym. Ustalona w ten sposób  
ocena nie może być niższa od oceny wystawionej przez nauczyciela  i jest ostateczna. 
Wyjątek stanowi ocena niepromująca, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

3) Skład komisji ustala Dyrektor szkoły lub na jego polecenie  kierownik Sekcji 
Plastycznej. 

4) Szczególnym przypadkiem przeglądu prac jest wybór reprezentantów szkoły na 
Przegląd klas III C.E.A. z rysunku, malarstwa i rzeźby 

5) Szkolny przegląd dla uczniów klas trzecich szkoły odbywa się przed zakończeniem 
pierwszego semestru i dotyczy wszystkich uczniów, którzy prezentują wszystkie prace 
wymagane Regulaminem Przeglądów klas III C.E.A.. Nieprzedłożenie ww. prac w 
części lub całości oznacza niezrealizowanie zagadnień podstawy programowej. Po 
ustaleniu przyczyn stosuje się zapisy Statutu dotyczące klasyfikowania i promowania. 

6) Wyboru, nie mniej niż po dwóch uczniów dla każdej z dyscyplin, dokonuje komisja 
powołana przez dyrektora lub na jego polecenie kierownika sekcji plastycznej, złożona 
w miarę możliwości spośród nauczycieli przedmiotów artystycznych nieuczących w 
danym roku w klasach III zgodnie z kryteriami znajdującymi się w Regulaminem 
Przeglądów klas III C.E.A. 

7) Wyłonieni w ten sposób uczniowie przygotowują zadania Przeglądu, stają do konkursu 
szkolnego polegającego na realizacji ww. zadań w określonym czasie. Oceny prac 
dokonuje ww. komisja pod przewodnictwem kierownika sekcji plastycznej, która 
wskazuje reprezentantów szkóly uzasadniając wybór w formie pisemnej. 

8) Posiedzenia komisji ds. przeglądów dokumentowane są protokołem.  
9) W sytuacjach nieregulowanych przez zapisy Statutowe lub WSO ostateczną decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły. 
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10) Za właściwe poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o zasadach i celach 
Przeglądu klas III C.E.A. odpowiada kierownik sekcji plastycznej 

D. Plener 

1. Plener stanowi wypełnienie programu nauczania z przedmiotów: rysunek, malarstwo, 
rzeźba. Odbywa się pod opieką nauczycieli Liceum Plastycznego lub innych szkół czy 
uczelni plastycznych. 

2. Plener trwa przez okres 2 do 3 tygodni. Termin ustala Dyrektor Szkoły. 

3. W plenerze uczestniczą uczniowie klas trzecich. 

4. Plenery organizuje szkoła i odbywają się na terenie Szczecina lub mają charakter 
wyjazdowy - pobytowy. 

5. Dyrektor szkoły wyznacza grupę nauczycieli, która zajmuje się organizacją pleneru, 
tworząc ich program. 

6. Plenery wyjazdowe mogą być organizowane przez firmy lub osoby finansujące pobyt 
uczestników na warunkach negocjowanych między organizatorem a szkołą. 

7. Każdorazowo prowadzący plener wyznacza minimalną ilość prac oraz technikę 
wykonania jako warunek niezbędny do uzyskania oceny pozytywnej. 

8. Po zakończeniu pleneru uczestnicy przedstawiają prace do oceny w formie gotowej 
ekspozycji. 

9. Uczeń w czasie pleneru pracuje 6 godzin dziennie. 

10. Prace plenerowe ocenia Komisja złożona z nauczycieli powołanych do 
przeprowadzenia pleneru zgodnie z kryteriami zawartymi w statucie szkoły. 

11. W sytuacji, gdy uczeń otrzyma oceną negatywną zobowiązany jest do zrealizowania 
programu pleneru na własny koszt i zaprezentowanie prac do dnia 31 sierpnia. Wtedy 
po uzyskaniu oceny pozytywnej, otrzymuje świadectwo promujące do klasy 
programowo wyższej. Ocena prac plenerowych jest oceną cząstkową z przedmiotu, z 
którego organizowany był plener. 

12. Uczeń powtarzający klasę powtarza również plener. 

13. Prace plenerowe są własnością szkoły, jak w §5 pkt. od 3 do 6 Statutu Szkoły. 

14. Ocenianie bieżące, śródroczne, roczne prowadzone jest w skali 1-6,na podstawie PSO  
danego przedmiotu, wynikających ze stopnia opanowania podstawy programowej 
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przedmiotów artystycznych. 

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA WSO 

§ 8. 

1. Ocena umiejętności. 

1) Uczeń jest oceniany za wiedzę jak i za umiejętności np. praca w grupie, organizacja pracy, 
wkład pracy, końcowy efekt, wykorzystanie wiadomości w praktyce i inne zgodnie z 
kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów, przygotowanymi przez nauczycieli 
zgodnie z wymaganiami programowymi i odrębnymi przepisami. 

2. Jawność ocen. 

1) Wychowawcy informują uczniów o założeniach WSO podczas pierwszej godziny 
wychowawczej, a nauczyciele poszczególnych przedmiotów prezentują wymagania 
edukacyjne oraz przedmiotowe kryteria oceniania na pierwszej lekcji w semestrze.  
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

2) Rodzice otrzymują informację dot. WSO i przedmiotowych kryteriów oceniania podczas 
pierwszego spotkania z wychowawcami w semestrze lub na żądanie podczas rozmowy z 
nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel nie może odmówić okazania kryteriów oceniania. 

3) Dokument Wewnątrzszkolny System Oceniania, jako część Statutu Szkoły oraz 
przedmiotowe kryteria oceniania udostępnione są uczniom i rodzicom do wglądu w 
bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy przekazują 
informację o powyższym fakcie uczniom i ich rodzicom. 

4) Przedmiotowe kryteria oceniania opracowuje nauczyciel przedmiotu w oparciu o 
wymagania edukacyjne oraz WSO i stosuje je w ciągu całego cyklu nauki, stale 
informując o ww. zasadach uczniów i rodziców. 

5) Uczeń otrzymuje skrócone założenia przedmiotowych kryteriów oceniania w formie 
kontraktu przedmiotowego. 

6) Ocena jest jawna, na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę w oparciu o 
przedmiotowe kryteria oceniania. Po sprawdzeniu pracy pisemnej uczeń otrzymuje ją do 
wglądu. Informacja do rodziców może znaleźć się w zeszycie przedmiotowym; prace 
pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego i  pozostają do wglądu dla 
rodziców.  

3. Klasyfikowanie uczniów to: 
1) klasyfikacja śródroczna- okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania w danej części roku szkolnego, 
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- klasyfikacja roczna-  podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i zachowania w danym 
roku szkolnym 

- klasyfikacja końcowa – oceny roczne w klasie programowo najwyższej oraz oceny 
klasyfikacyjne z zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 
oraz roczna ocena zachowania w klasie programowo najwyższej. 
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny w trybie § 8.7.WSO 

4) Na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Promowanie uczniów i tryb zwalniania z zajęć wychowania fizycznego 

1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od 
stopnia niedostatecznego, a z przedmiotów: 

a) rysunek i malarstwo, 
b) specjalizacja, specjalność artystyczna 

wyższą od stopnia dopuszczającego. 
2. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia 
niedostatecznego, a wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: 

c) rysunek i malarstwo, 
d) specjalizacja, specjalność artystyczna 

oraz zdał egzamin dyplomowy. 
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców ( prawnych 

opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w 
łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla 
tej klasy. Uczeń ten nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub 
osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej 
poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.  

5. Promocja do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem dotyczy uczniów 
realizujących indywidualny tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z przez dyrektora Szkoły 
na czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych, z ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego lub z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych lub ćwiczeń, o których mowa 
w pkt.4. 5) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń lub braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza . 

8. W przypadku, gdy  uczeń jest zwolniony przez Dyrektora Liceum Plastycznego na 
czas określony wskazany w opi9nii lekarskiej, w rubryce ocena wpisuje się: zwolniony 

9.  Każdy uczeń, zwolniony z określonych ćwiczeń jest obecny na wszystkich zajęciach i 
opracowuje tematy związane z tematyką sportową na każde zajęcia. Tematy są 
opracowane przez nauczyciela wychowania fizycznego. Jeżeli uczeń nie przychodzi 
na zajęcia wówczas nauczyciel zaznacza w dzienniku nieobecność, a  te godziny nie 
mogą być usprawiedliwione przez wychowawcę. 

10. O zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego występują 
rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie Szkoły.  

a) Rodzice/prawni opiekunowie/ pełnoletni uczniowie Szkoły składają w 
Sekretariacie Szkoły podanie do Dyrektora Szkoły wraz z opinią lekarską, w 
której zostały wskazane ćwiczenia, jakich uczeń nie może wykonywać lub o 
braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego. 

b) Podanie oraz w/w załączniki należy przedłożyć niezwłocznie po uzyskaniu 
opinii lekarskiej,  

10)Jeżeli uczeń nie otrzymał zwolnienia z ćwiczeń lub zwolnienia z uczestnictwa w 
zajęciach wychowania fizycznego a  nie przychodzi na zajęcia, o zostanie sklasyfikowany 
zgodnie z WSO. 

11) Ocena z zajęć dodatkowych oraz etyki lub religii znajduje się na świadectwie. Oceny z 
etyki lub religii są liczone do średniej ocen. Oceny z przedmiotów nadobowiązkowych 
nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

5. Informacje dodatkowe. 

1) Nauczyciel może zawrzeć umowę z uczniami, co do ilości możliwych „nieprzygotowań” 
uczniów do zajęć w poszczególnych semestrach. 

2) Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: dziennik zajęć, arkusz ocen, karta 
informacyjna, zeszyt ucznia (prowadzony przez wychowawcę) 

3) Sposoby powiadamiania rodziców o postępach ucznia: 
a) zebrania, spotkania, wywiadówki,  
b) pisemne informacje, zawiadomienia,  
c) rozmowy telefoniczne, potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym 

klasy( zapisana w dzienniku przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu 
informacja powinna zawierać imię i nazwisko rodzica, datę i tematykę 
spotkania oraz ewentualne zalecenia).  
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4). Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o proponowanej ocenie, nie później niż na 
tydzień przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej, a w przypadku, gdy jest to 
ocena niepromująca w trybie § 8.7.5).Powyższe dotyczy również oceny zachowania 
ustalonej przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 
oraz ocenianego ucznia. Wychowawca na podstawie wskazania nauczyciela przedmiotu 
( np. zapis w dzienniku: zagrożony lub 1, bądź ndst), w formie pisemnej jest zobowiązany 
powiadomić o zagrożeniu oceną niepromującą rodziców ucznia w trybie §.8.4.5) 

5). Rodzice (opiekunowie) lub  uczeń pełnoletni zagrożony śródroczną lub roczną oceną 
niedostateczną i/lub dopuszczającą z przedmiotów artystycznych kierunkowych 
(specjalność artystyczna, rysunek i malarstwo) lub z zachowania powinni zostać 
powiadomieni przez wychowawcę o powyższym fakcie w terminie umożliwiającym 
kontakt ze szkołą i wyjaśnienie zaistniałych problemów. Szczegóły współpracy rodziców 
z nauczycielami określa Statut Szkoły. 

6). Zasady funkcjonowania ucznia na zajęciach z danego przedmiotu normuje kontrakt 
przedmiotowy. 

7)Termin ustalenia ocen śródrocznych i rocznych w danym roku szkolnym określa uchwała 
Rady Pedagogicznej Szkoły w sprawie Organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę 
fakt, że ww. oceny nie mogą być wystawione później niż na tydzień przed zakończeniem 
zajęć dydaktycznych śródrocznych i odpowiednio, kończących rok szkolny. 

8) Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej otrzymuje najwyższą ocenę klasyfikacyjną 
oraz najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. Egzamin poprawkowy 

1) Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli: 
a) ma nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną z przedmiotów ogólnokształcących lub 

innych, bez ocen dopuszczających ze specjalności artystycznej, rysunku i malarstwa. 
b) ma ocenę dopuszczającą ze specjalności artystycznej lub rysunku i malarstwa i brak 

ocen niedostatecznych z pozostałych przedmiotów.  
c) w wyjątkowych przypadkach, np. choroba ucznia, zła sytuacja rodzinna ucznia 

szczególne uzdolnienia ucznia,  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na poprawki z 
dwóch przedmiotów. 

2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. Poprzez wychowawcę 
powiadamia ucznia i jego rodziców. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim tygodniu 
ferii letnich, do dnia rozpoczynającego nowy rok szkolny. W szczególnych przypadkach 
np. choroba ucznia, śmierć członka najbliższej rodziny, udział w konkursie 
przedmiotowym, Dyrektor na udokumentowany wniosek rodziców ( opiekunów 
prawnych) lub ucznia może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu  

3) Tryb i zakres egzaminu poprawkowego: 
a) Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje materiał z semestru, za który uczeń 

otrzymał oceny niepromujące. 
b) Tryb egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących: 

- Egzamin odbywa się w formie pisemnej (praca lub test) i ustnej. 
- Z egzaminu sporządza się protokół, który zawiera zagadnienia egzaminacyjne 

oraz prace ucznia oraz zestaw pytań ustnych i rozwiązanie zadań pisemnych. 
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Dokumenty po zakończeniu egzaminu trafiają do Arkusza ocen ucznia 
Powyższe nie dotyczy przedmiotów artystycznych (w formie przeglądu prac i 
ćwiczeń praktycznych) oraz wychowania fizycznego (ćwiczenia praktyczne). 

c)Tryb przeprowadzenia. Egzaminu z przedmiotów artystycznych: 
- Egzamin poprawkowy odbywa się za zgodą Rady pedagogicznej na wniosek 

rodziców lub pełnoletniego ucznia, który otrzymał na koniec roku ocenę 
niedostateczną lub dopuszczającą (jw.). Wystawienie oceny niedostatecznej lub 
dopuszczającej  jest poprzedzone przeglądem komisyjnym prac /patrz przegląd 
komisyjny prac/. 

- Egzamin składa się z dwóch etapów i ma na celu: sprawdzenie opanowania 
przez ucznia umiejętności projektowych i realizacyjnych, zgodnych z 
programem danej klasy: 
❑ Etap pierwszy to: przegląd prac wykonanych przez ucznia zgodnie z 

tematyką i  ilością wyznaczoną przez nauczyciela prowadzącego.  
❑ Etap drugi to: egzamin właściwy, na który składają się:  

- realizacja wyznaczonego przez prowadzącego tematu, zgodnego z 
zakresem ćwiczeń dla danej klasy  

4. W części artystycznej: W sytuacji, kiedy uczeń otrzymuje ocenę niepromującą, 
przystępuje do egzaminu poprawkowego w terminie jw wyżej. W przypadku więcej 
niż dwóch ocen niepromujących uczeń nie ma możliwości przystąpienia do 
egzaminu poprawkowego. 

a) Czas trwania egzaminu nie może przekraczać dwóch dni po 6 godzin lekcyjnych 
dziennie. 

b) ocena, którą otrzymał uczeń na egzaminie poprawkowym jest oceną ostateczną 
6. W skład komisji egzaminacyjnej  wchodzą: 

- Dyrektor szkoły lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą –jako przewodniczący 
- Nauczyciel przedmiotu – egzaminator 
- Nauczyciel współprowadzący przedmiot- egzaminator  
- Nauczyciele tego bądź pokrewnego przedmiotu – członkowie komisji 

7. Z egzaminu sporządza się protokół zgodnie z przepisami, dołączając prace ucznia. 
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, powiadamiając szkołę 

(nie później niż w dniu egzaminu) i dokumentując przyczynę, może za zgodą dyrektora 
zdawać w innym terminie. 

9) Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy klasy 
ostatniej w cyklu nauczania podlega skreśleniu z listy uczniów Szkoły, chyba że Rada 
Pedagogiczna wyrazi zgodna powtarzanie klasy biorąc pod uwagę dotychczasowe 
osiągnięcia  ucznia. 
a) Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, który nie otrzymał promocji do klasy 
programowo wyższej, powtarza klasę. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 
b) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy, na pisemny 
uzasadniony wniosek rodziców lub ucznia pełnoletniego 
c) Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zostać złożony nie później niż 7 dni 
przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
d) Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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e) Dyrektor Szkoły informuje rodziców lub pełnoletniego ucznia, niezwłocznie w formie 
pisemnej podając przyczyny, o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na powtarzanie klasy 
f) W całym cyklu kształcenia wdanym type szkoły uczeń może powtarzać daną klasę tylko 
jeden raz. 

10)Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia promować ucznia do 
wyższej programowo klasy ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny. 
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów jeżeli nauczyciel 

nie miał podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia 
na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio 
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku 
przedmiotów jeżeli: 

a) nauczyciel nie miał możliwości wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z 
powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach. 

b) nauczyciel nie miał możliwości wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z 
powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach ,a Rada 
Pedagogiczna wyrazi zgodę na egzamin 

2. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów artystycznych przeprowadza komisja 
egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Odbywa się w trybie egzaminu 
poprawkowego ( przegląd prac, część praktyczna) Wyjątek stanowi egzamin 
klasyfikacyjny z historii sztuki, który odbywa się w formie pisemnej i ustnej, jak 
przedmioty ogólnokształcące. 

a) Egzamin z zajęć artystycznych to: 
- przegląd prac wykonanych przez ucznia  na zadany przez nauczyciela temat, 
- realizacja wyznaczonego zadania zgodnie z zakresem ćwiczeń danego semestru 
-czas trwania egzaminu nie może przekraczać dwóch dni pracy  po 6 godzin dziennie 
b) Egzamin z przedmiotów ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i 
ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu ustala Dyrektor Szkoły 
3) Komisję powołuje Dyrektor Szkoły. W skład komisji egzaminacyjnej  wchodzą: 

- Dyrektor Szkoły lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą –jako przewodniczący 
- Nauczyciel przedmiotu – egzaminator 
- Nauczyciel współprowadzący przedmiot- egzaminator  
- Nauczyciele tego bądź pokrewnego przedmiotu – członkowie komisji 

4) Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego wyznacza  Dyrektor  Szkoły po uzgodnieniu z 
rodzicami ucznia lub uczniem pełnoletnim.  nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  W  szczególnych, 
uzasadnionych i udokumentowanych  przypadkach  np.  choroba  ucznia,  śmierć  
członka  najbliższej   rodziny,  udział  w konkursie przedmiotowym, dyrektor na 
udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia 
może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu 
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5) Egzamin obejmuje swym zakresem merytorycznym materiał programowy semestru, z 
którego uczeń nie został sklasyfikowany. 

6) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin 
egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez 
komisję lub nauczyciela. 

7) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

8) Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych 
przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, w przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny 
klasyfikacyjnej 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku 
egzaminu poprawkowego 5 dni od jego przeprowadzenia 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo 
w formie pisemnej i ustnej jak w egzaminie klasyfikacyjnym, oraz ustala roczną  ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

c) Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub z  uczniem 
pełnoletnimi. W szczególnych przypadkach np. choroba ucznia, śmierć członka 
najbliższej rodziny, udział w konkursie przedmiotowym, Dyrektor na udokumentowany 
wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia pełnoletniego może wyznaczyć 
dodatkowy termin egzaminu  

3. Skład komisji ustala Dyrektor zgodnie z przepisami prawa. 
a) w przypadku zastrzeżeń do oceny z przedmów obowiązkowych: 

- Dyrektor Szkoły lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą –jako przewodniczący 
- Nauczyciel przedmiotu – egzaminator 
- Nauczyciel współprowadzący przedmiot- egzaminator  
- Nauczyciele tego bądź pokrewnego przedmiotu – członkowie komisji 
b) przypadku zastrzeżeń do oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- Dyrektor Szkoły lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą –jako przewodniczący 
-wychowawca klasy 
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-wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne 
 w  danej klasie 
- pedagog szkolny 
-psycholog szkolny jeżeli jest zatrudniony w szkole artystycznej 
-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 
-przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej 
klasyfikacyjnej rocznej, a w przypadku przedmiotów wymienionych w §.8.4.1) – oceny 
dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. W przypadku uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej(dopuszczającej-§.8.4.1)  ) 
uczeń w terminie do 31 marca zobowiązany jest zaliczyć zaległy materiał poprzez 
sprawdzian (kilka sprawdzianów) potwierdzony protokołem. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §.8.pkt.4.1) podlega skreśleniu z 
listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 
Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym, na wniosek Dyrektora Szkoły może zostać 
przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły W ciągu całego cyklu kształcenia 
w danym typie szkoły uczeń może powtarzać daną  klasę tylko jeden raz.  

7. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków 
określonych w §8.pkt.4.1) stosuje się odpowiednio przepisy §.8.6.9) 

9. Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż proponowana. 
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemny wniosek możliwość 

uzyskania oceny wyższej niż proponowana do dyrektora szkoły w trybie egzaminu 
sprawdzającego. 

2) Dyrektor podejmuje decyzję o powołaniu komisji egzaminacyjnej po stwierdzeniu 
zgodności wniosku z WSO i kontraktem przedmiotowym. 

3) Dalej egzamin przebiega zgodnie § 8.8 1) do 7)  

EGZAMIN DYPLOMOWY I KOMISYJNA PREZENTACJA PRAC Z RYSUNKU 
 I RZEŹBY  

§ 9. 

1. Absolwenci klas programowo najwyższych przystępują do egzaminu dyplomowego. 
Sposób i tryb przeprowadzania oraz harmonogram pracy określa Regulamin realizacji i 
obrony pracy dyplomowej, z którym uczniowie zostają zapoznani przez nauczyciela 
specjalności artystycznej na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. Powyższe znajduje 
potwierdzenie wpisem do dziennika oraz podpisem ucznia pod ww Regulaminem, który 
nauczyciel przechowuje wraz z innymi dokumentami realizacji pracy dyplomowej do czasu 
zakończenia realizacji, następnie przekazuje Dyrektorowi Szkoły. Po zakończeniu obrony 
pracy dyplomowej dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Przebieg egzaminu dyplomowego 
a) Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego 

uczniów klas IV. 
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b) Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest uczeń, który na zakończenie klasy IV 
otrzymał ocenę roczną: 
• wyższą od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 
• wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów rysunek i malarstwo oraz 

specjalność artystyczna.  
c) Uczeń , przystępując do egzaminu dyplomowego, zdaje obowiązkowo: 

• część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu 
specjalności artystycznej,  

• część ustną z historii sztuki zdawaną na poziomie podstawowym, w formie  ustnej, 
chyba, że  Dyrektor wyznaczy inną formę egzaminu ( pisemną lub mieszaną)  

4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie opinii psychologiczno 
- pedagogicznej lub specjalistycznej wydanej przez poradnię nie później niż do końca 
września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin dyplomowy, mają 
prawo przystąpić do egzaminu w warunkach, formie i kryteriach oceniania 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (wg 
procedur maturalnych).  

5. Uczniowie niesłyszący w oparciu o wyżej wymienione procedury mają prawo do 
zdawania części ustnej i przygotowania prezentacji na piśmie.  

6. Egzamin dyplomowy przeprowadza w Szkole Państwowa Komisja Egzaminacyjna  
w skład której wchodzą: 
• przewodniczący komisji; 
• dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji; 
• egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem 

dyplomowym. 

7. Zwolnienie z egzaminu dyplomowego w części ustnej z historii sztuki 
a) Tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z 

egzaminu dyplomowego w części ustnej z historii sztuki. 
b) Podstawą zwolnienia z egzaminu dyplomowego z historii sztuki jest zaświadczenie 

potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej 
dostarczone Dyrektorowi Szkoły (wg procedur maturalnych). 

c) Zwolnienie laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej jest równoznaczne z 
uzyskaniem celującej z tej części egzaminu dyplomowego. 

8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

a) Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z 
harmonogramem ogłoszonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.    

b) Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi 
podstawę do unieważnienia egzaminu. 

c) Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście.  
d) Zdający losuje zestaw egzaminacyjny. Zamiana wylosowanego zestawu 

egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona. 
e) Zdający otrzymuje do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która 

po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu.  
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f) Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu przez 20 minut. 
g) Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed 

zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji 
Egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego) może zezwolić uczniowi na opuszczenie 
sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia 
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie 
sali w innych przypadkach -przed zakończeniem egzaminu - jest równoznaczne z 
odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 

9.  Przebieg egzaminu dyplomowego 

a) W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. 
b) Komisja egzaminacyjna (zespół egzaminacyjny) egzaminuje w tym samym czasie nie 

więcej niż jednego zdającego. 
c) Część praktyczna: 
• prezentacja pracy dyplomowej:  

− część pierwsza 15 minut - zdający prezentuje temat i dokonania twórcze, omawia 
etap planowania i wykonania zadania egzaminacyjnego korzystając z planu 
prezentacji zapisanego w formacie pdf. oraz sprzętu audiowizualnego (laptop i 
rzutnik). 

W trakcie wyżej wymienionych prezentacji członkowie Komisji Egzaminacyjnej (zespołu 
egzaminacyjnego) nie przerywają wypowiedzi zdającego chyba, że zostanie przekroczony 
limit czasu. 
• obrona pracy dyplomowej: 

− część druga ok. 5 minut – zdający odpowiada na pytania egzaminujących z 
zakresu prezentacji pracy dyplomowej  

d) Część teoretyczna z historii sztuki:  
• część pierwsza 20 minut - zdający omawia tematy wylosowanego przez siebie 

zestawu egzaminacyjnego korzystając z materiału ilustracyjnego do pytania 
pierwszego oraz notatek sporządzonych w czasie przygotowania do egzaminu. 

• Zestaw pytań obejmuje: 
- opis, analizę i  ocenę krytyczną dzieła sztuki 
- prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń 
artystycznych 
- wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością, ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalizacji 

Egzaminator oraz członkowie komisji nie zadają pytań i nie przerywają 
wypowiedzi chyba, że zostanie przekroczony limit czasu. 

• Czas trwania części ustnej historii sztuki nie może przekroczyć 60 minut. 

e) Ocenę części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego według 
skali od 1 do 6 proponuje i uzasadnia egzaminator, następnie ustala się w wyniku 
dyskusji z pozostałymi członkami Komisji Egzaminacyjnej (zespołu 
egzaminacyjnego), na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności wylicza 
się średnią ocen spośród proponowanych, zaokrąglając do pełnej oceny: w górę po 
uzyskaniu co najmniej  0,5 i w dół poniżej 0,5. 

10, Informacja o wynikach egzaminu dyplomowego 
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a) Wyniki części praktycznej i ustnej egzaminu ogłaszane są przez Przewodniczącego 
Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. 

b) Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał: 
- w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego, 
- w części ustnej - ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego. 
c) Uczniowie, którzy ukończyli klasę programowo najwyższą i zostali dopuszczeni do 

egzaminu dyplomowego, ale go nie zdali mają nie mają prawa w danym roku 
szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego. 

d) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, 
może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez 
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września 
danego roku. 

e) Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub 
ustnej, może ponownie przystąpić do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w 
formie i na zasadach egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu 
dyplomowego w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku. 

f) W przypadkach, o których mowa podpunktach d) i e), Komisja Egzaminacyjna 
zalicza uczniowi część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał 
pozytywną ocenę.  

g) Odstąpienie przez ucznia od poprawkowego egzaminu dyplomowego w części 
praktycznej lub ustnej, niestawienie się na poprawkowy egzamin dyplomowy z 
przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczniów. Ponowne 
przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu 
eksternistycznego. 

h) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, zostaje skreślony z listy uczniów 
Szkoły, do egzaminu dyplomowego może przystąpić w trybie egzaminu 
eksternistycznego. 

11. Komisyjna prezentacja prac z rysunku malarstwa i rzeźby 
a) Uczniowie klas programowo najwyższych w ramach zajęć przedmiotowych z 

przedmiotów rysunek i malarstwo oraz rzeźba wykonują prace programowe oraz prace 
na wybrany przez siebie temat, zatwierdzony przez nauczyciela przedmiotu ( jak w 
punkcie 5), wymagające dłuższego czasu na realizację i tematycznie bardziej 
zaawansowane, jako najważniejsze podczas czteroletniego cyklu kształcenia.  

b) Do 15 września każdego roku uczniowie deklarują, w formie pisemnej, przedmiot 
prezentacji, spośród dwóch bloków dyscyplin: 

- rysunek i malarstwo 

- rysunek i rzeźba 

c) Zakończenie realizacji prac powinno do połowy lutego. Termin prezentacji zależy od 
terminu ferii zimowych. Prezentacja powinna się odbyć nie później niż do końca lutego 
danego roku szkolnego. Termin zostaje ogłoszony przez dyrektora szkoły w oparciu o 
propozycję Kierownika Sekcji Plastycznej, do danego roku szkolnego. 
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d) Temat prezentacji w zakresie danej dyscypliny zatwierdzony przez prowadzącego do 30 
września danego roku szkolnego Tematyka prac: 

Rysunek: martwa natura format 100x70cm – technika rysunkowa dowolna. Możliwy 
jest temat dowolny po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia  

Malarstwo: martwa natura lub temat dowolny – format minimalny 50x70 cm. 
technika: olej, akryl, lub tempera. Możliwe inne techniki po uzgodnieniu z 
prowadzącym zajęcia  

Rzeźba: temat, technika, wymiary ustalone po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia .  

e) Kierownik Sekcji Plastycznej na 30 dni przed, wyznacza dokładny termin i miejsce 
prezentacji oraz powołuje komisję w składzie minimum trzyosobowym, spośród 
nauczycieli przedmiotów artystycznych. W skład komisji wchodzi dyrektor lub 
wicedyrektor.  

f) Nauczyciel prowadzący przygotowuje ucznia do prezentacji i wystawia oceny w 
pierwszym semestrze danego roku szkolnego za realizację etapów pracy. 

g) Prezentacja powinna trwać od 5 do 10 minut.  

h) Powołana komisja wysłuchuje wystąpienia ucznia prezentującego prace. Pytania można 
zadawać po skończonej prezentacji.  

i) Podczas prezentacji Komisja ocenia: 

-  wartość artystyczną pracy ( zgodnie z przedmiotowymi kryteriami oceny) 

- sposób prezentacji pracy ( język, wypowiedź, znajomość i umiejętność posługiwania się 
pojęciami fachowymi) 

- dokumentację fotograficzną ( CD) – fotografie wykonane zgodnie z wymogami 
technicznymi określonymi na potrzeby katalogu wystawy prac dyplomowych. 

j) Uczeń otrzymuje z każdej części odrębną ocenę według skali 1-6, która staje się jedną z 
ocen cząstkowych przedmiotów rysunek i malarstwo lub rysunek i malarstwo i rzeźba (w 
przypadku wyboru dyscypliny rysunek i rzeźba) w II semestrze. 

k) Ocena z komisyjnej prezentacji prac ustalana jest w trybie oceny z egzaminu 
dyplomowego  

l) Prace staną się częścią wystawy dyplomowej w miesiącu kwietniu/maju.  

m) Każdy uczeń zobowiązany jest do przygotowania ekspozycji przynajmniej jednej pracy na 
wystawie z rysunku i malarstwa lub rzeźby.  

n) Aranżacja i montaż wystawy prac odbywa się zgodnie z przydziałem obowiązków przy 
organizacji wystawy prac dyplomowych. 

EGZAMIN MATURALNY 

§ 10. 
1. Egzamin maturalny przeprowadzany jest w oparciu rozporządzenie ministra 

właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego dla absolwentów Liceum 
Plastycznego, tj. uczniów, którzy  ukończyli szkołę artystyczną, tzn. ze wszystkich 
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymali klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą 
od stopnia niedostatecznego, a wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: 

e) rysunek i malarstwo, 
f) specjalizacja, specjalność artystyczna 

oraz zdali egzamin dyplomowy. 
2. Uczniowie klas programowo najwyższych zapoznają się z zasadami egzaminu 

podczas całej nauki w szkole, a w szczególności: 
a) podczas czerwcowego spotkania z rodzicami, w klasie programowo przedostatniej, 

gdzie otrzymują ulotkę informacyjną 
b) we wrześniu, w trakcie pierwszego w roku szkolnym spotkania z rodzicami, w klasie 

programowo najwyższej. 
      3.  Uczniowie klas programowo najwyższych poprzez sekretariat szkoły zobowiązani są  

do dnia 07.02. roku, w którym zdają egzamin maturalny, do pisemnego potwierdzenia 
poprawności swoich danych zawartych w maturalnym programie elektronicznym. 

       4. Uczniowie klas programowo najwyższych oraz absolwenci przystępujący do egzaminu  
            maturalnego po raz kolejny, posiadający aktualne orzeczenia/opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, orzeczenia/zaświadczenia lekarskie dotyczące  
dostosowań warunków egzaminu maturalnego wraz z deklaracją maturalną składają  
wewnątrzszkolny dokument pt. „Propozycja ucznia o dostosowanie warunków  
przeprowadzenia egzaminu maturalnego w związku z posiadaniem (…)” 

5. Obowiązki absolwenta oraz absolwenta przystępującego do egzaminu  maturalnego po  
      raz kolejny polegają na: 
a) samodzielnym zapoznaniu się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi egzaminu 

maturalnego 
b) terminowym złożeniu deklaracji maturalnej wraz z wewnątrzszkolnym dokumentem, 

o którym mowa w §10.4.SScz.2 WSO 
c) osobistym stawieniu się w sekretariacie macierzystej szkoły nie później niż do dnia 

07.02. roku, w którym zdają egzamin maturalny, w celu pisemnego potwierdzenia 
poprawności swoich danych zawartych w maturalnym programie elektronicznym. 

6. Aktualne informacje maturalne oraz druki maturalne znajdują się na stronach   
internetowych Centralnej Komisji Maturalnej, Okręgowych Komisji Maturalnych z 
wyjątkiem wewnątrzszkolnego dokumentu, o którym mowa w §10.4.SScz.2 WSO, 
który znajduje się w sekretariacie szkoły 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

§ 11. 
1. Założenia ogólne 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych 
osób oraz stosunek do obowiązków szkolnych. Wychowawcy klas na początku 
każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, 
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warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 
3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

a) Wzorowe   – wz. 
b) Bardzo dobre  – bdb. 
c) Dobre   – db. 
d) Poprawne   – popr. 
e) Nieodpowiednie  – ndp. 
f) Naganne   – ng. 

4. Wychowawcy klas ustalają ocenę z zachowania, po zasięgnięciu pisemnej ( np. 
dyplom list notatka, uwaga) opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia w końcu każdego okresu w terminie określonym przez 
Dyrektora Szkoły oceny z zachowania. Opinie są przeliczane na punkty zgodnie z 
kryteriami 

5. Oceny z zachowania za ostatni semestr roku szkolnego są ocenami całorocznymi, 
uwzględniającymi zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

6. Przy ocenie zachowania uwzględnia się zasadne lub udokumentowane informacje 
z zewnątrz, dotyczące danego ucznia, przekazane przez nauczycieli, pedagoga 
szkolnego, rodziców, instytucje oraz osoby postronne. 

7. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole powinno nastąpić w formie 
pisemnej, na pierwszej lekcji wychowawczej, nie później niż dwa tygodnie po jego 
powrocie do szkoły, jednak nie później niż do dnia klasyfikacji semestralnej. Po 
tym terminie godziny nieobecne traktuje się jako nieusprawiedliwione. 

8. Nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie 
prawni), uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają je sami, chyba  że walne 
zgromadzenia rodziców klasy lub szkoły postanowi inaczej. 

9. Podstawą usprawiedliwienia długoterminowej nieobecności ucznia na zajęciach 
szkolnych, powyżej dziesięciu dni roboczych, jest zaświadczenie lekarskie, które 
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić wychowawcy w formie 
pisemnej (w wyjątkowych okolicznościach telefonicznie) w terminie jednego 
tygodnia od dnia wystawienia. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na: 
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

2.Kryteria oceny zachowania uczniów. 

a)  Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez 
ucznia zgodnie z zasadami:  
- wzorowe 200 pkt. i więcej  
- bardzo dobre 170 – 199 pkt.  
- dobre 130 – 169 pkt.  
- poprawne 100 – 129 pkt.  
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- nieodpowiednie 70 – 99 pkt.  
- naganne poniżej 69 pkt.  

b) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 130 punktów, które w 
zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub 
tracić 

c)sposób przyznawania punktów:  

- do ustalenia oceny zachowania służyć będą „karty” obserwacji ucznia,  
- ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:  
• samooceny ucznia,  
• opinii nauczycieli uczących ucznia,  
• opinii klasy,  
Każdy z wymienionych powyżej podmiotów ma do dyspozycji pewną ilość punktów 
określoną w kryteriach oceny zachowania.  

d) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach 
oceny zachowania – zachowania pozytywne.  

e)Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w 
kryteriach oceny zachowania – zachowania negatywne.  

f)Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów, wówczas traci 100 punktów.  
- nagana dyrektora szkoły, 
- kradnie,  
- notorycznie wagaruje,  
- notorycznie pali papierosy na terenie szkoły,  
- spożywa alkohol, na terenie szkoły 
- zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je, na terenie szkoły 
- fizycznie lub psychicznie znęca się nad koleżeństwem,  
- jest brutalny, 
- wchodzi w konflikt z prawem,  
- dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i 
społeczne,  
- samowolnie opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć i przerw,  
-podrabia podpis na usprawiedliwieniach, zwolnieniach lub dopisuje oceny 
cząstkowej w dzienniku 
- cudze prace podpisuje własnym nazwiskiem, przywłaszcza sobie cudze prace, 

niszczy prace innych uczniów 

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
▪ Wykazuje samodzielność i inicjatywę w podejmowaniu dodatkowych zadań 
▪ Przewodzi społeczności klasowej i szkolnej 
▪ Jest zawsze przygotowany do udziału w lekcjach 
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▪ Organizuje lub pomaga, wykazując się kreatywnością, w realizacji imprez szkolnych i 
klasowych 

▪ Jest koleżeński, potrafi pracować w zespole 
▪ Bierze udział w konkursach i wystawach, reprezentując szkołę i przyczyniając się do 

tworzenia dobrego wizerunku szkoły 
▪ Cechuje go wysoka kultura osobista i szanuje inne osoby, przestrzega kultury słowa, jest 

tolerancyjny, pomaga innym, nie ulega nałogom, dba o mienie szkoły 
▪ W każdej sytuacji stosuje się do zasad etycznych 

b)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• Jest zawsze przygotowany do zajęć 
• Bierze udział w konkursach i wystawach 
• Współuczestniczy w realizacji szkolnych przedsięwzięć 
• Potrafi współpracować w zespole jest koleżeński 
• Cechuje go wysoka kultura osobista  
• W każdej sytuacji stosuje się do zasad etycznych 
• Nie ulega nałogom 
• Wyróżnia się w realizacji niektórych zadań. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• Ma usprawiedliwione nieobecności na godzinach lekcyjnych 
• Nie spóźnia się na lekcje 
• Jest systematyczny i starannie wypełnia obowiązki szkolne 
• Czynnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy 
• Jest koleżeński 
• Cechuje go kultura osobista 
• Nie ulega nałogom. 

d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
▪ Ma usprawiedliwione nieobecności na godzinach lekcyjnych 
▪ Nie spóźnia się na lekcje 
▪ Nie angażuje się specjalnie w życie klasy i szkoły – uczestniczy w imprezach szkolnych 

okazjonalnie 
▪ Sporadycznie otrzymuje uwagi i stara się poprawić swoje zachowanie 
▪ Stara się przestrzegać norm współistnienia w grupie 
▪ Nie ulega nałogom 

  e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
▪ Ma dużo godzin nieusprawiedliwionych 
▪ Często spóźnia się na lekcje 
▪ Bywa często nieprzygotowany do zajęć 
▪ Nie angażuje się w życie klasy i szkoły 
▪ Nie zawsze przestrzega norm współistnienia w grupie 
▪ Zdarza mu się zachowywać w sposób odbiegający od norm zachowania kulturalnego 
▪ Ulega nałogom, ale stara się z tym walczyć. 
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f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
▪ Opuszcza wiele zajęć bez usprawiedliwienia  
▪ Bardzo często spóźnia się na lekcje 
▪ Permanentnie nie przygotowuje się do zajęć szkolnych 
▪ Odmawia udziału w pracy na rzecz klasy, przeszkadza innym w jej wykonaniu 
▪ Lekceważy nauczycieli i swoich kolegów 
▪ Cechuje go niska kultura osobista 
▪ Nie stosuje się do zasad etycznych 
▪ Ulega nałogom (pali, pije, zażywa lub rozprowadza narkotyki) 
▪ Jest agresywny 
▪ Niszczy lub przywłaszcza sobie cudzą własność 
▪ Popadł w konflikt z prawem 
▪ Cudze prace podpisuje własnym nazwiskiem, przywłaszcza sobie cudze prace, niszczy 

prace innych uczniów. 
Uczeń otrzymujący ocenę naganną zostaje skreślony z listy uczniów. W wyjątkowych 
sytuacjach Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu podania ucznia lub jego rodziców, może 
wyrazić zgodę na kontynuację nauki z oceną naganną. 

3.Punkty za zachowania pozytywne  
Uczeń zdobywa dodatkowe punkty za następujące działania:  
a) Wyniki w nauce  

- za średnią ocen od 3,0 do 3,45 +5 pkt  
- za średnią ocen od 3,5 do 3,99 +10 pkt  
- za średnią ocen od 4,0 do 4,49 +15 pkt  
- za średnią ocen od 4,5 do 4,99 +20 pkt  
- za średnią ocen od 5,0 do 5,49 +25 pkt  
- za średnią ocen od 5,5 do 6,0 +30 pkt  

b) Frekwencja w semestrze  
- 0 godzin opuszczonych +20 pkt.  
- 0 spóźnień +10 pkt. 

c) Udział w konkursach przedmiotowych (za każdy konkurs)  
- udział w etapie szkolnym +10 pkt.  
- awans do etapu rejonowego +15 pkt.  
- awans do finału +30 pkt.  

d) Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych plastycznych i ogólnokształcących 
- za każdy udział w konkursie +10 pkt.  
- za wyróżnienie +15 pkt.  

e) Udział w zajęciach pozaszkolnych –koła zainteresowań, warsztaty teatralne itp. 
- za każdą działalność +5 pkt.  
- za szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie +15 pkt.  
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f) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych  
- zaprojektowanie w zespole lub przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela:  
• imprezy np. sportowej +10 pkt.  
• akcji np. Dni Otwarte  itp. +10 pkt.  

g) Udział w imprezach okolicznościowych np. Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia,  
- podjęte i ukończone działania w semestrze +10 pkt.  

h) Zaprojektowanie lub przeprowadzenie działań charytatywnych  
- za każde podjęte działanie +15 pkt.  

i) Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków (np. Samorząd Szkolny, 
Rada Szkoły)  
- w zależności od stopnia +1÷20 pkt.  

j) Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków  
- w zależności od stopnia +1÷10 pkt.  

k) Praca na rzecz klasy  
-za każde podjęte działania indywidualnie lub grupowo + 10 pkt.  

l) Do dyspozycji wychowawcy klasy + 0÷20 pkt. w semestrze.  

Wychowawca przyznaje punkty na podstawie dokonywanych obserwacji i 
przeprowadzonych rozmów z wychowankami. Przyznane punkty wychowawca krótko 
uzasadnia (np.za pomoc koleżance/koledze w nauce, za przykładne zachowanie, kulturę 
osobistą)  

m) Do dyspozycji klasy + 0÷10 pkt. w semestrze.  
Przyznanie punktu uczniowie uzasadniają.  

n) Samoocena + 0÷10 pkt. W semestrze.  

o) Do dyspozycji nauczycieli uczących ucznia 0÷10 pkt. w semestrze.  

4.Punkty za zachowanie negatywne  
Punkty ujemne przyznaje wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami oraz 
klasą i po przeprowadzeniu rozmowy z bezpośrednio zainteresowanym uczniem.  

Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania:  
a) Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć -10 pkt.    
b) Każda uwaga w dzienniku  -5 pkt. 
b) Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły(arogancję, 
bezczelność, brak kultury osobistej itp.)  
- każdorazowo -10 pkt.  
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c) Nie wywiązywanie się z zobowiązań  
- lekceważenie dyżurów klasowych -2 pkt.  
- nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezach, uroczystościach i akcjach organizowanych 
przez szkołę -5 pkt.  
d) Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku  
- natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia,  
- w przypadku niespełnienia powyższego wymogu odjęcie 50 pkt.  
e) Zaśmiecanie otoczenia  
- każdorazowo -5 pkt.  
f) Udział w bójkach  
- każdorazowo -1÷10 pkt.  
g) Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne  
- każdorazowo -5 pkt.  
h) Oszustwo  
- każdorazowo -25 pkt.  
i) Nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia  
- każdorazowo -2 pkt.  
j) Frekwencja w semestrze  
- za każdą godzinę nieusprawiedliwioną -2 pkt.  
-ucieczka z lekcji   - 5pkt. 

• Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowania poza terenem szkoły.  

5.Postanowienia końcowe. 

1.Rodzice ( opiekunowie prawni)lub uczeń pełnoletni  za mogą wnieść do Dyrektora Szkoły 
jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej zastrzeżenia do rzetelnej oceny zachowania oraz 
prośbę o jej ponowne ustalenie zgodnie z trybem statutowym. 
2.Wniosek taki winien wpłynąć najpóźniej na dwa dni robocze przed zakończeniem rocznych 
zajęć edukacyjnych. 
3. Dyrektor powołuje komisję w trybie § 8.8.3)b)WSO 

EWALUACJA WSO. 

§ 12. 

1. W procesie ewaluacji WSO udział biorą: 
1. nauczyciele (ankiety, wywiady pohospitacyjne, obserwacje, rozmowy  indywidualne)  
2. uczniowie (SU, ankiety, wnioski ze spotkań z wychowawcami) 
3. rodzice uczniów ( ankiety, wnioski Komitetu Rodzicielskiego, spotkania z 

wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. 
2. Po zakończeniu  roku szkolnego skuteczność WSO podlega analizie, wnioski 

przedstawiane są podczas plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
3. Za zaplanowanie i zrealizowanie ewaluacji WSO, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, 

odpowiada  wicedyrektor, kierownik sekcji plastycznej lub wskazany nauczyciel 
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4. Zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie 
statutowym na wniosek: 
d) Dyrektora 
e) Nauczycieli (w tym wychowawców klas) 
f) Prezydium Komitetu Rodzicielskiego, 
g) Rady Samorządu Uczniowskiego 

Dokument wchodzi w życie na podstawie: 
Uchwała nr 4/16/09/2006 

z dnia 16.września.2006 r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego  Szczecinie 
w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 

(-) A. Sawczuk 

Nowelizacja:  

Uchwała nr 2/19/06/2007 
z dnia19. czerwca 2007r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 

 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr   3/23/ /01/2008 
z dnia23 stycznia  2008r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 

 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr  3 /19 / /06/2008 
z dnia  19 czerwca  2008r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 
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 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr 7/20/06/2011 
z dnia 20 czerwca 2011 Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  

Kieruję do realizacji: 

 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr 4/06/06/2012 
z dnia 6 czerwca 2012r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 

 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr 4./03/04/2013 
z dnia 03 kwietnia 2013r Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Kieruję do realizacji: 

 (-) A. Sawczuk 

Uchwała nr 2/26/03/2015 
z dnia 26 marca 2015 r.  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły 

zgodnie z §.91 Statutu Szkoły 
w części dotyczącej nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
  
po zasięgnięciu opinii  i zatwierdzeniu przez Radę Szkoły 

Przyjmuję do realizacji i stosowania: 

Dyrektor  Liceum  Plastycznego w Szczecinie  (-) mgr historii A. Sawczuk 

Uchwała nr 5/21/12/2015 
z dnia 21 grudnia 2015 r.  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 
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w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły 

zgodnie z §.91 niniejszego Statutu, 
po zasięgnięciu opinii  i zatwierdzeniu przez Radę Szkoły 

Przyjmuję do realizacji i stosowania: 

Dyrektor  Liceum  Plastycznego w Szczecinie  (-) mgr historii A. Sawczuk 

Uchwała nr 2/30/11/2016 
z dnia 30 listopada 2016 r.  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie 

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły 

zgodnie z §.91 niniejszego Statutu, 
po zasięgnięciu opinii  i zatwierdzeniu przez Radę Szkoły 

Przyjmuję do realizacji i stosowania: 

Dyrektor  Liceum  Plastycznego w Szczecinie  (-) mgr historii A. Sawczuk 
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