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Szanowna Pani Dyrektor,
nasze Stowarzyszenie uzyskało informację o tym, że postanowienia zawarte
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z matematyki (dalej: „PZO”), są sprzeczne ze
Statutem Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy (dalej: „Statut”).
Po przeanalizowaniu treści PZO oraz Statutu ustalono co następuje:
§ 8 ust. 6 PZO stanowi: „Sprawdziany, kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne,
nieprzygotowania do lekcji nie podlegają poprawie.”
§ 66 pkt 1 Statutu stanowi: „[Sposoby poprawiania ocen:] uczeń może, zgodnie z zapisami
w wymaganiach na poszczególne oceny z danego przedmiotu, poprawiać bieżące oceny
niedostateczne tylko raz w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu pod
warunkiem, że poprawa nie zakłóca procesu nauczania;”
Wyżej przytoczone postanowienie Statutu stawia jedynie 2 warunki, których wypełnienie
jest niezbędne celem przystąpienia do poprawy – poprawiana ocena musi być
niedostateczna, a sama poprawa nie może zakłócać procesu nauczania. Użyte w regulacji
stwierdzenie „zgodnie z zapisami” sugeruje, iż nauczyciele mogą ustalić: tryb, termin,
bądź formę poprawy, nie jest natomiast dopuszczalne ograniczanie rodzajów ocen
niedostatecznych które podlegają poprawie, tak jak ma to miejsce w § 8 ust. 6 PZO. Należy
także zauważyć, że szczegółowe warunki i sposób oceniania powinny znaleźć się
w statucie, a nie w odrębnych regulaminach (vide art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo
oświatowe oraz art. 44b ust. 10 ustawy o systemie oświaty).
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Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na płynące od uczniów doniesienia dotyczące
zadawania w piątek po południu (już po zakończeniu zajęć lekcyjnych) pracy domowej,
której termin wykonania upływa w niedzielę o godzinie 23:59. Informacja o zadaniu pracy
domowej została uczniom przekazana w ich czasie wolnym, po zakończeniu zajęć,
w związku z czym nie każdy z nich mógł być świadomy faktu zlecenia wykonania
obowiązkowego zadania domowego. Trzeba bowiem podkreślić, że po zakończeniu zajęć
uczeń nie ma obowiązku sprawdzać danych zawartych w e-dzienniku lub platformach
wykorzystywanych do kształcenia na odległość. Należy także zwrócić uwagę, iż niedziela
nie jest dniem w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym
Stowarzyszenie wnosi o podjęcie działań mających na celu usunięcie ewentualnych ocen
niedostatecznych wystawionych uczniom, którzy nie odrobili w terminie pracy domowej
zadanej we wskazanych powyżej okolicznościach.
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