
Uchwała nr 6/2021/2022 

z dnia 14.09.2021 r. 

Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego  
im. Feliksa Nowowiejskiego  w Braniewie 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu 

Na podstawie art. 72 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. 
2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 143 ust. 7 Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Braniewie uchwala się co następuje: 

§ 1. W Statucie Liceum wprowadza następujące zmiany: 

1) w § 79 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3. W przypadku nieobecności ucznia otrzymuje on zapis w dzienniku lekcyjnym 
„nb”.” 

2) § 80 zmienia brzmienie: 
„§ 80  
1. W razie usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej trzy dni uczeń jest 

zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i notatek w ciągu dwóch dni.  
W pozostałych przypadkach uczeń ma na to jeden dzień. W szczególnych 
przypadkach (nieobecność dłuższa niż dwa tygodnie, itp.) okres może być ustalony 
indywidualnie.” 

3) § 81 zmienia brzmienie: 
” § 81  
1. Nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami warunki poprawiania wszystkich prac 

klasowych, niezależnie od otrzymanych ocen. W sytuacji, kiedy ocena 
niedostateczna jest wynikiem niesamodzielnej pracy, uczeń nie ma możliwości jej 
poprawy. Uczeń, który nie przystąpi do poprawy pracy klasowej w wyznaczonym 
przez nauczyciela terminie, nie ma możliwości jej poprawy. W sytuacjach losowych 
(choroba ucznia itp.) termin może być przedłużony na prośbę ucznia / rodzica / 
opiekuna prawnego. 

2. Uczeń ma możliwość poprawy każdej pracy klasowej tylko jeden raz. Zapis w 
dzienniku będzie wyglądać następująco: „nawias kwadratowy, ocena pierwsza, 
ocena z poprawy, nawias kwadratowy”, przy czym ocena pierwsza będzie miała 
wagę niższą a ocena z poprawy – wyższą.” 

4) w § 95 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5. Przy wystawianiu oceny śródrocznej ze wszystkich przedmiotów obowiązują 
następujące progi średniej ważonej wszystkich ocen: 
5,66 – 6,00 – celujący 
4,66 – 5,65 – bardzo dobry 
3,66 – 4,65 – dobry 
2,66 – 3,65 – dostateczny 
1,66 – 2,65 – dopuszczający 



0,00 – 1,65 – niedostateczny. 
Przy czym nauczyciel może wystawić ocenę wyższą niż wynikająca ze średniej 
ważonej.” 

5) w § 96 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 
„2. Przy wystawianiu oceny rocznej ze wszystkich przedmiotów obowiązują 
następujące progi średniej ważonej wszystkich ocen: 
5,66 – 6,00 – celujący 
4,66 – 5,65 – bardzo dobry 
3,66 – 4,65 – dobry 
2,66 – 3,65 – dostateczny 
1,66 – 2,65 – dopuszczający 
0,00 – 1,65 – niedostateczny. 
Przy czym nauczyciel może wystawić ocenę wyższą niż wynikająca ze średniej 
ważonej.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


