
Z dniem 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany w Statucie Technikum 

Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej: 

 

W dziale VIII  WZO rozdziale 3 dotyczącym szczegółowych zasad i form oceniania w §123 

ust. 3e otrzymuje brzemiennie: 

3e. Ustala się następujące, jednolite dla wszystkich przedmiotów normy mnożnika 

odpowiedniej wagi ocen cząstkowych: 

Forma Zasady Mnożnik 

oceny/kolor 

1) Sprawdziany 

diagnostyczne na 

wejściu w klasie 

pierwszej 

Sprawdziany diagnostyczne w klasach 

pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów 

obowiązkowych na egzaminie maturalnym oraz 

nauczanych w zakresie rozszerzonym. 

 

 

0/czarny 

2)prace domowe; 

zadania  

pisemne, ustne, inne  

 

1/niebieski 

3) prezentacje niższej 

kategorii 

np. prezentacje mniejsze, przygotowywane 

samodzielnie lub w grupach 

4) notatka  samodzielnie sporządzana w czasie zajęć; z 

samodzielnie przygotowanymi materiałami, 

będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na 

zadany temat z różnych źródeł itp.  

5) zeszyt  prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu  

 

6) aktywność:  

bieżąca, dyskusja, praca 

z mapą, praca w 

grupach, udział w 

sesjach, warsztatach, 

konferencjach, akcjach 

itp. pod kierunkiem 

nauczyciela, inna  

 nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów 

(zarówno pozytywną, jak i negatywną), 

wystawiając im oceny (1-6)  

 

7) przygotowanie 

pomocy dydaktycznych  

schemat, plansza, gazetka, makieta, multimedia, 

gry edukacyjne i inne  

8) krótka praca  zapowiedziana lub niezapowiedziana z materiału  



pisemna (kartkówka)  

 

 

tworzącego zwartą całość; nauczyciel na początku 

roku szkolnego określa zasady przeprowadzania 

kartkówek;  

 

 

 

 

 

2/zielony 

9)prezentacje wyższej 

kategorii  

 

np. prezentacje większe przygotowane 

samodzielnie lub grupowo obejmujące większy 

zakres materiału  

10) odpowiedź nauczyciel na początku roku szkolnego określa 

zasady sprawdzania ustnego bieżących 

wiadomości 

11) praca pisemna 

z zakresu jednego działu 

tematycznego: 

test, wypracowanie i 

inna 

a. zapowiadana z min. 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

 

 

3/czerwony 

 

b. obejmuje materiał z jednego działu 

programowego, 

c. sprawdzana w ciągu 14 dni, 

d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy; w 

przypadku nieobecności – ma obowiązek zaliczyć 

sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela, 

e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, 

12) praca pisemna z 

zakresu większego niż 

jeden dział tematyczny:  

test (w tym czytanie ze 

zrozumieniem), 

wypracowanie, 

sprawdzian  

diagnostyczny, 

zawodowy i inna  

a. zapowiadana z min. 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem  

 

4/czerwony 

b. obejmująca materiał bieżący oraz 

powtórzeniowy  

c. sprawdzana w ciągu 14 dni   

d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych – 

identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3 

 

 

 

W dziale VIII  WZO rozdziale 5 dotyczącym zasad oceniania i sprawdzania wypowiedzi 

pisemnych w §128 ust. 19 otrzymuje brzmienie: 



19. Prace pisemne  przygotowujące do egzaminu maturalnego, wg skali egzaminacyjnej: 

 

SKALA OCEN DLA WYPRACOWAŃ 

Powyżej 95%      - cel (6)  

80% - 94%    - bdb (5)  

65% - 79%    - db (4)  

50% - 64%    - dst (3)  

30% - 49%     - dop (2)  

0% - 29%    - ndst (1) 

 

 

 

W dziale VIII  WZO rozdziale 5 dotyczącym zasad oceniania i sprawdzania wypowiedzi 

pisemnych w §128 ust. 20-22 zostają uchylone. 

 

 


