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Siedlce, dn. ………........................……………..

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 

oświadczam*,że wyrażam życzenie, by dla ………………………..…….………………………

……………………………………………………. ucz. kl. ………….........................……..……

organizowana była nauka ……………………………...…………………………………………
                                                                wpisać (etyki/religii lub inne wyznanie)

…………………………………..…………………………….
podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia

*W przypadku zmiany decyzji należy złożyć nowe oświadczenie.

Załącznik nr 1 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach dla ucznia chcącego 

uczęszczać na zajęcia z religii lub etyki
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Imię i Nazwisko ............................................................…

Klasa ………..............................................
 

Siedlce ………….........................................

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

2017 poz. 1534) rezygnuję z udziału w zajęciach -wychowanie do życia w rodzinie.

………….………….………………………….
Podpis ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach dla ucznia nie chcącego 

uczęszczać na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie
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Protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia dotyczących
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

z .............................................................................................................................................................…

przeprowadzony dnia       …......................................................     przez komisję w składzie:

1.                                                                                                          – przewodniczący

      2.                                                                                                          – nauczyciel uczący

3.  ..........…………………………….............................................................................................

4.............................................................................................……………………………….........

Do egzaminu przystąpił(a) / nie przystąpił(a) uczeń/uczennica *

....................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil)

Pytania – odpowiedź w formie pisemnej:

1.....................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................……...…

3...................................................................................................................................................…......................

Pytania – odpowiedź w formie ustnej:

1................................................................................................................................................…….............

2............................................................................................................................................…….................

3............................................................................................................................................…….................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia : ...............................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna   .......………………………...............................
                                   (ocena)

Podpisy komisji :

1. ........................................……………...........

2. ...............................…………..............……..

3. .................................................……………..
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do WZO w przypadku gdy uczeń nie zgadza się z roczną oceną klasyfikacyjną
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Protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia dotyczących

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

  w dniu  .....………………….......................................  przez komisję w składzie:

1.........................................................................– przewodniczący

2.........................................................................– wychowawca oddziału

3.........................................................................– nauczyciel uczący w danej klasie

4..........................................................................– pedagog

5..........................................................................– przedstawiciel samorządu uczniowskiego

6..........................................................................– przedstawiciel rady rodziców

Ustalenie oceny z zachowania ucznia/uczennicy*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Po zapoznaniu komisji z odwołaniem, przedstawieni przez wychowawcę klasy
argumentacji oceny i wypowiedziach wszystkich członków komisji przystąpiono do

głosowania.
Wynik głosowania:

Za podwyższeniem oceny z zachowania głosowało .…………......................................................

Za pozostawieniem wystawionej oceny z zachowania głosowało ......…………..................................

Ustalona ocena zachowania …………….....................................................................................
                                                                                       (o c e n a )

Uzasadnienie ustalonej oceny:

….....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…

Podpisy komisji :

1. ...........................................................…..        2. ........................................................................

3. ..............................................................…       4. ........................................................................

5. ..............................................................…       6. ....................................…................................

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do WZO w przypadku gdy uczeń nie zgadza się z roczną oceną z zachowania
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Zwolnienie z realizacji zajęć

Na  podstawie Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.

w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534), po zapoznaniu się z opinią lekarską z dnia po zapoznaniu

się z opinią lekarską z dnia......................................................……………...… zwalniam ucznia 

.......................................…………………………………………………………………..............
(imię i nazwisko, klasa )

z realizacji zajęć; wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych * na czas 

od..................................................................do .......................................................................…. .

Siedlce, dnia................................…

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach dla uczniów zwolnionych          
z zajęć w-f, informatyki lub zajęć komputerowych
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Zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych  (Dz.U.  2017  poz.  1534),  po  zapoznaniu  się  z  opinią  lekarską

z dnia  ....................…….......................................................……………………….zwalniam ucznia

.......................................................................…….…………….....................................................
(imię i nazwisko, klasa )

z wykonywania następujących ćwiczeń fizycznych:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

na czas od ............................……..……..............do .......................................................................

Siedlce, dnia...................................

Załącznik nr 5a do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach dla uczniów zwolnionych z 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
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Zwolnienie z zajęć

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.

w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534), oraz na podstawie opinii 

nr...................................……..………….. z dnia …………………………….............................

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na wniosek

Pani/Pana.......................................................................................................................................
(rodzic/prawny opiekun ucznia)

zwalniam ucznia....................................................................................…....................................
     (imię i nazwisko - klasa)

z nauki drugiego języka obcego .............................…................................................................ .
                                                                 (nazwa języka obcego)

Siedlce, dnia................................................................................................

Załącznik nr 6 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach uczniów zwolnionych z nauki 

drugiego języka obcego.
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Punktowy system oceniania z zachowania

I Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (0-10 punktów)

Frekwencja

10pkt. 0 godz. nieusprawiedliwionych

9 pkt.1-5 godz. nieusprawiedliwionych

8 pkt.6- 10 godz. nieusprawiedliwionych

7 pkt.11-17 godz. nieusprawiedliwionych

6 pkt.18-24 godz. nieusprawiedliwionych

5 pkt.25-31 godz. nieusprawiedliwionych

4 pkt.32-38 godz. nieusprawiedliwionych

3 pkt.39-45godz. nieusprawiedliwionych

2 pkt.46-52 godz. nieusprawiedliwionych

1 pkt.53-59 godz. nieusprawiedliwionych

0 pkt.60 godz. nieusprawiedliwionych

UWAGA: 5 spóźnień na zajęcia lekcyjne będzie traktowane jako 1 godzina

nieobecności nieusprawiedliwionej.

II  Postępowanie  zgodne z dobrem  społeczności  szkolnej .  Dbałość o  dobro,  honor

i tradycje szkoły. (0-10 punktów)

a)10-9pkt. dla ucznia

-, który aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i klasy

-, który wynosi twórczy wkład w rozwój szkoły

-, który spontanicznie wykonuje prace na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej

-,  który dba o dobre imię szkoły ,godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy,

olimpiady, zawody sportowe itp.)

-, który dba o mienie szkoły i przeciwdziałają jego niszczeniu

b) 8-7pkt.dla ucznia:

-, który chętnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i klasy

-, który szanuje własność i majątek szkolny

c)6-5pkt.dla ucznia

-, który szanuje majątek szkoły i własność prywatną

-, który bierze udział w obowiązkowych w pracach i działaniach na rzecz szkoły i klasy

d)4-3 dla ucznia :

-, któremu zdarzyło się zniszczyć własność szkoły, jednak wykazał skruchę i naprawił

szkodę
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-, który bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i klasy

e)2-1pkt.dla ucznia :

-, który zniszczy mienie szkoły lub własność, ale szkodę naprawia

-, który niechętnie bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły

i klasy

f,)0pkt.dla ucznia:

-, który świadomie i celowo niszczy majątek szkoły i własność prywatną

-, który uchyla się od działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

III Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

a)10-9pkt

-, który przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo  reaguje na występujące zagrożenia,

który dba o zdrowie własne i innych

b)8-7pkt dla ucznia:

-, który przestrzega zasad bezpieczeństwa

c) 6-5pkt

-, któremu zdarzyło się spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób

-,  któremu zdarzyło się palić papierosy na terenie szkoły lub w jej okolicach, ale po

zwróceniu uwagi później tego nie stwierdzono

d) 4-3pkt dla ucznia:

-, u którego kilka razy zauważono, że pali papierosy

-,  któremu kilkakrotnie zwracano uwagę na to,  że jego postępowanie może spowodować lub

powoduje zagrożenie jego bezpieczeństwu lub innych osób 

-, który często nie zmienia obuwia

e) 2-1pkt.dla ucznia

- u, którego stwierdzono, że często palił papierosy 

-, który lekceważy zagrożenia, jakie stwarzają swoim postępowaniem, 

-, który nagminnie nie zmienia obuwia, 

f) 0pkt.dla ucznia

-, który często stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych osób

- ,u którego zauważano że pije alkohol  lub  często  pali  papierosy  lub  używa środków

odurzających lub je rozprowadza,

- ,który nie zmienia obuwia a upomnienia nie skutkują poprawą zachowania.
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IV Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Postawa moralna ucznia. 

(0-10 punktów)

a)10-9pkt.dla ucznia

-, który jest zawsze taktowny prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji a jego postawa

nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,

-, który w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na

dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą swoją i innych osób, swoją postawą

okazuje szacunek dla pracy swojej i  innych, a także dla mienia publicznego i własności

prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych,

b)8-7pkt dla ucznia

-, który charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,

-, który reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania,

c)6-5pkt. dla ucznia

-, który w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, chociaż czasami zdarza mu się jej

nie przestrzegać. Po zwróceniu uwagi poprawia swoje zachowanie,

-, który szanuje godność osobistą innych,

d)4-3pkt.dla uczniów

-, któremu zdarza się zachować nietaktownie lub nie panując nad emocjami, użył mało

kulturalnego  słownictwa w rozmowie lub  dyskusji. Pozytywnie reaguje na uwagi

innych osób wykazując chęć poprawy.

-, któremu zdarzyło się kilka razy postąpić niezgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach

międzyludzkich lub nie zareagować na ewidentny przejaw zła , uchybić godności innej

osoby, nie wykazać dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub innych osób,.

-, któremu zdarzyło się korzystać z urządzeń elektronicznych na lekcji wbrew zakazowi, ale

po upomnieniu sytuacja ta się nie powtórzyła,

e)2-1pkt.dla uczniów

-, który lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-, który nie przestrzega norm kulturalnego zachowania, używa wulgarnych słów

-, który lekceważąco odnosi się do innych uczniów,

-, któremu zdarza się używać urządzeń elektronicznych na lekcjach,

f)0pkt.dla ucznia

- , który nie przestrzega norm kulturalnego zachowania nagminnie używa wulgaryzmów,

-, który nie szanuje godności własnej i innych osób,

-, który nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych,

-, którego postępowanie jest sprzeczne z zasada uczciwości uczeń jest obojętny wobec
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przejawów zła,

-, który  nagminnie używa urządzeń  elektronicznych na lekcjach .  Po upomnieniach nie ma

poprawy zachowania.

-, który otrzymał naganę dyrektora szkoły.

Propozycja wyliczenia ocen

Ocena maksymalnie 40pkt.

                        naganne 0-15

nieodpowiednie 16-21

poprawne 22-27

dobre 28-33

bardzo dobre 34-37

wzorowe 38-40

Załącznik nr 7 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach – punktowy system oceniania z 
zachowania.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Siedlce................................................
Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Usprawiedliwienie

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności syna/córki 

................................................…….…………………………………………………....................

ucznia klasy .........………………...w dniach od …………...................… do ………..............… 

z powodu* .................................................….....................................................................….........

.........................................................
                                                                                                                                                                                (podpis rodzica)

usprawiedliwiono/nie usprawiedliwiono (powód) ........…………….............................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................
                                                                                                                                                       (podpis wychowawcy)

*powody nieobecności:

choroba ucznia, pobyt w szpitalu lub sanatorium, wezwania organu administracji państwowej, organu samorządu 

terytorialnego, policji, prokuratury, inne obiektywne ważne sprawy rodzinne lub osobiste, wyjaśnione przez rodzica / 

opiekunów prawnych

Załącznik nr 8 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach stanowiący wzór dla 

rodzica (opiekuna prawnego) chcącego usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole
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Siedlce dnia,.............................r.

Zawiadomienie o terminie egzaminu
dotycząca zapoznania ucznia i jego rodzica z terminem

egzaminu klasyfikacyjnego.

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach 

dnia  .....……………………....………..r. wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia

 ...............………...........………………………………………………...…...… klasa............…

(nazwisko i imię)

z przedmiotów:

Przedmiot …………………………………………………………………………………..……

Godzina i data …………………………………………………

Uwagi do egzaminu pisemnego …………………………………………………………………

Przedmiot ……………………………………………………………………..…………………

Godzina i data ………………………………………………...

Uwagi do egzaminu pisemnego …………………………………………………………………

 

..............…….................................…                             ……………….........…...........................................…
            (Data)                                                                                             (podpis ucznia potwierdzający 

                                                                                              zapoznanie się z terminami egzaminu)

.....................…………......................…                           .......……................................................................…
(Data)                                                                                               (podpis wychowawcy klasy)

Załącznik 9 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.
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Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego

z ....................................................................................................................................................
(nazwa przedmiotu)

przeprowadzonego dnia .................................................... przez nauczycieli w składzie:

1.....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię nauczyciela uczącego zdawany przedmiot)

2.....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię nauczyciela uczącego ten sam lub pokrewny przedmiot)

Do egzaminu przystąpił(a) / nie przystąpił(a)*uczeń/uczennica*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Pytania – odpowiedzi w formie pisemnej:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Pytania - odpowiedzi w formie ustnej :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia : ……………............................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna ....................................................................…

Podpisy nauczycieli:

1  ......................................................................…

2 ........................................................................…

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.
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Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego
obowiązek nauki poza szkołą

z ......................................................................…..........................................................................
(nazwa przedmiotu)

przeprowadzonego dnia    .........................................……………….... przez komisję w składzie:

1 ……………………………………………………………………………… – przewodniczący

2.......................................................................................................................…………………....

3.....................................................................................................…………………......................

Do egzaminu przystąpił(a)/nie przystąpił(a)uczeń/uczennica*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Pytania odpowiedź w formie pisemnej:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Pytania odpowiedź w formie ustnej:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia ...............................…………...................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna ………………............................................................................

Podpisy komisji:

1...................................................................................

2 .........................................................................…….

3...................................................................................

*
niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

16                      



Protokół z egzaminu  

.....................................................………………………………………………………………..........................
 (klasyfikacyjnego, poprawkowego)

z zajęć praktycznych

Przeprowadzonego dnia .......................…........................................… przez komisję w składzie:

1 ............................................................................… - przewodniczący

2. ...............................................................................

3. ...............................................................................

Do egzaminu przystąpił(a)/nie przystąpił(a) uczeń/uczennica*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko imię, klasa)

.......................................................................................................................................................
(profil szkoły, nazwa i symbol zawodu)

Treść zadania egzaminacyjnego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Krótka charakterystyka wykonywanego zadania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna ...............................................................

Podpisy komisji:

1. ...............................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

*
niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 12 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.
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Protokół egzaminu klasyfikacyjnego

uzupełnienia różnic programowych powstałych w wyniku zmiany klasy (szkoły)

z ..................................................................................................................................................
(nazwa przedmiotu)

przeprowadzonego dnia ...................................................................... przez komisję w składzie:

1........................................................................................................ – przewodniczący

2........................................................................................................

3........................................................................................................

Do egzaminu przystąpił(a)/nie przystąpił(a) uczeń/uczennica*

.....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Pytania - odpowiedź w formie pisemnej:

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................

Pytania – odpowiedź w formie ustnej :

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia : ..……………..................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna .......................................................................................….........

Podpisy komisji :

1.......................................................................

2.......................................................................

3.......................................................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.
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Protokół ustalania śródrocznej/rocznej 
oceny klasyfikacyjnej

z ....................................................................……………………………………………………..
(nazwa przedmiotu)

przeprowadzony dnia przez komisję w składzie:

1. ………………………………………………...…   – przewodniczący

2. ……………………………………………………  – nauczyciel przedmiotu

3. ...........................................................………...…..  - nauczyciel

Do egzaminu przystąpił(a)/nie przystąpił(a) uczeń/uczennica*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Pytania - odpowiedź w formie pisemnej:

1.......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................................

Pytania – odpowiedź w formie ustnej :

1.......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia : ……........................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna   ........………..............................
                                                        (ocena)

Podpisy komisji:

1. ..............……………....................................

2. .............…………….....................................

3. .....................…………….............................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 15 do WZO w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjnej z danego przedmiotu 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
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Protokół ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zachowania w dniu ..........................…  przez komisję w składzie:

1.   ........................................................................ – przewodniczący

2.   ........................................................................ – wychowawca klasy

3.  ....................................................................…. – nauczyciel uczący w danej klasie

4.  ......................................................................... – pedagog

5.  ......................................................................... – przedstawiciel samorządu uczniowskiego

6.  ......................................................................... – przedstawiciel rady rodziców

Ustalenie oceny z zachowania ucznia/uczennicy*

.........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły

Po zapoznaniu komisji z odwołaniem, przedstawieni przez wychowawcę klasy argumentacji 
oceny i wypowiedziach wszystkich członków komisji przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania :

Za podwyższeniem oceny z zachowania głosowało ................................

Za pozostawieniem wystawionej oceny z zachowania głosowało ............................

Ustalona ocena zachowania ........................................................
(ocena)

Uzasadnienie ustalonej oceny:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................…..

 Podpisy komisji :

1. ...........................................................…..        2. ........................................................................

3. ..............................................................…       4. ........................................................................

5. ..............................................................…       6. ....................................…................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 16 do WZO w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjnej z zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.
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Protokół egzaminu poprawkowego

………………………………………………………………………………...………………
(nazwa przedmiotu)

przeprowadzonego dnia .....………………...................................… przez komisję w składzie:

1.....................................................................................................… – przewodniczący

2........................................................................................................

3........................................................................................................

Do egzaminu przystąpił(a)/nie przystąpił(a) uczeń/uczennica*

.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, klasa i profil szkoły)

Pytania – odpowiedź w formie pisemnej:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Pytania – odpowiedź w formie ustnej :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

Zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia : ..................………........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ustalona ocena klasyfikacyjna ................................................................

Podpisy komisji :

1. ..............................................................…       2. ........................................................................

3. ..............................................................…       4. …....................................................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 17 do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach.
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