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Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/10/11 

Rady Szkoły ZSO nr 7 w Szczecinie 

z dnia 18 października 2010 r. 

 

Aneks nr 13 

do statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie 
 
 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Statutu ZSO nr 7 w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy ustalaniu bieżącej oceny cząstkowej z obszaru wiedzy 

przedmiotowej ucznia przyjmuje się następujące zasady: 

       0% - 40%   poprawnych odpowiedzi – niedostateczny 

     41% - 52%   poprawnych odpowiedzi – dopuszczający 

     53% - 74%   poprawnych odpowiedzi – dostateczny 

     75% - 89%   poprawnych odpowiedzi – dobry 

     90% - 100% poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry 

 powyżej 100% poprawnych odpowiedzi – celujący, 

przy czym 100% punktów za prawidłowe odpowiedzi, to 

maksymalna ilość, jaką uczeń może uzyskać, żeby otrzymać ocenę 

bardzo dobrą.” 

 

2. W § 3: 

2.1. ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Uczniowi gimnazjum, który reprezentuje szkołę 

w olimpiadach gimnazjalnych i zakwalifikował się do eliminacji 

okręgowych (drugi etap / etap wojewódzki) lub eliminacji 

finałowych (centralnych) w celu przygotowania się do zawodów, 

przysługuje zwolnienie z zajęć lekcyjnych w wymiarze 

maksymalnie trzech dni, przypadających bezpośrednio przed datą 

eliminacji.” 
 

2.2. ust. 18a otrzymuje brzmienie: 

„18a. Uczniowi gimnazjum, który zakwalifikował się do etapu 

finałowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla 

gimnazjum, organizowanego przez Kuratora Oświaty, w celu 

przygotowania się do zawodów przysługuje zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych w wymiarze maksymalnie pięciu dni przypadających 

bezpośrednio przed datą eliminacji.” 
 

2.3. ust. 18b otrzymuje brzmienie: 

„18b. Uczniowi liceum lub gimnazjum, który reprezentuje szkołę 

w olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

i zakwalifikował się do eliminacji na szczeblu okręgowym, w celu 
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przygotowania się do zawodów przysługuje zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych w wymiarze maksymalnie pięciu dni, przypadających 

bezpośrednio przed datą eliminacji, a w przypadku 

zakwalifikowania się do finału ogólnopolskiego olimpiady 

uczniowi przysługuje zwolnienie w wymiarze dziesięciu dni 

przypadających bezpośrednio przed datą eliminacji. 

Uczniowi przysługuje także tygodniowy okres adaptacyjny (bez 

otrzymywania ocen) bezpośrednio po zakończeniu zawodów.” 
 

2.4. po ust. 18b dodaje się ustępy 18c – 18h w brzmieniu: 
 

„18c. Uczniowi liceum, który zakwalifikował się do finału 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego lub innego konkursu 

wymienionego na liście konkursów, zatwierdzonej przez dyrektora 

szkoły, w celu przygotowania się do zawodów przysługuje 

zwolnienie z zajęć lekcyjnych w wymiarze maksymalnie 3 dni 

przypadających bezpośrednio przed datą eliminacji. 

W szczególnych przypadkach związanych z udziałem ucznia 

w konkursach nie umieszczonych na liście, zgodę na zwolnienie 

z zajęć wyraża dyrektor szkoły na pisemną prośbę opiekuna 

naukowego. 
 

18d. Listę konkursów, o której mowa w ust. 18c, zatwierdza 

dyrektor szkoły w porozumieniu z przewodniczącymi zespołów 

przedmiotowych do dnia 30 września każdego roku szkolnego. 
 

18e. Okres zwolnień, o których mowa w ust.18 – 18c, nie może 

przekroczyć w przypadku uczniów liceum w sumie 25, 

a w przypadku uczniów gimnazjum 15 dni zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym. 
 

18f. W okres zwolnienia, o którym mowa w ust.18 – 18c 

oraz w ust.18e, nie wlicza się sobót i niedziel. 
 

18g. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, o którym mowa w ust.18 

– 18c oraz o okresie, na jaki uczeń zostaje zwolniony, podejmuje 

opiekun naukowy, a w przypadku, gdy uczeń nie ma opiekuna –  

nauczyciel przedmiotu właściwy dla danej olimpiady lub konkursu. 
 

18h. Zwolnienie z zajęć, o którym mowa w ust.18 – 18c, nie 

obejmuje lekcji języków obcych oraz zajęć realizowanych 

w ramach indywidualnego programu nauki z innych przedmiotów, 

chyba że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, opiekun 

naukowy w uzgodnieniu z nauczycielami języków obcych oraz 

prowadzącymi zajęcia w ramach indywidualnego programu nauki 

podejmie inną decyzję.” 
 


