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Statut Szkoły Podstawowej Nr 7 
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w Kołobrzegu

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zjednoczonej Europy

w Kołobrzegu

Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania  regulują  zasady  oceniania,  klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

ROZDZIAŁ I- INFORMACJE OGÓLNE

1.Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

1.1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpatrywaniu

przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości

i umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy

programowej  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania  uwzględniających

tę podstawę.

1.2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.2.1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o  postępach  w  tym  zakresie  poprzez  wskazanie,  co  uczeń  robi  dobrze,  co  i  jak

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,

1.2.2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,

1.2.3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

1.2.4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
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1.2.5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia,

1.2.6. umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej,

1.2.7. planowanie procesu nauczania i ewaluacji,

1.2.8. ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

1.3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.3.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

poszczególnych śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  z  uwzględnieniem  zindywidualizowanych

wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole;

1.3.2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

1.3.3. ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

1.3.4. przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych,  poprawkowych  i  sprawdzianów

wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym;

1.3.5. ustalanie  rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć  

edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  według  skali,  

o której mowa w ROZDZIALE III p.2.4. i p.3.2.;

1.3.6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  

oceny klasyfikacyjnej zachowania;

1.3.7. ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  

informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce  oraz  zasad  wglądu  do

dokumentacji oceniania i pisemnych prac ucznia.

1.4. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając

uczniowi informacji zwrotnej o:

1.4.1. jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

1.4.2. skuteczności wybranych metod uczenia się,

1.4.3. poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

1.5. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy oddziału, dyrektora szkoły,

nadzoru pedagogicznego o:
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1.5.1. efektywności procesu nauczania i uczenia się,

1.5.2. wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

1.5.3. postępach uczniów.

1.6. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

2. Jawność ocen.

2.1. Nauczyciele  na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie

programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz

o warunkach  otrzymania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2.2. Wychowawca  oddziału  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów

i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

2.3. Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów).  Sprawdzone

i ocenione  prace  pisemne  uczeń  i  jego  rodzice  otrzymują  do  wglądu  na  zasadach

określonych przez nauczycieli.

2.4. Nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę  w  trakcie  comiesięcznych  dyżurów  nauczycieli,

zebrań z rodzicami, indywidualnych spotkań.

2.5. Rodzice  o  osiągnięciach  swoich  dzieci  powiadamiani  będą  w  czasie  comiesięcznych

dyżurów  nauczycieli,  zebrań  z  rodzicami,  indywidualnych  spotkań  oraz

o przewidywanych  ocenach  niedostatecznych  i  przewidywanej  nagannej  ocenie

zachowania.

3. Dostosowanie wymagań.

3.1. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych

i dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.2. Nauczyciel  jest  obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne,  o  których  mowa

w ROZDZIALE I. punkt 2.1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

3.2.1 posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  na  podstawie  tego

orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
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terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w  sprawie

warunków organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży

niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w  szkołach  i  oddziałach

ogólnodostępnych lub integracyjnych;

3.2.2 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania– na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla

ucznia  na  podstawie  przepisów  w sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach;

3.2.3 posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni

specjalistycznej–  na  podstawie  tej  opinii  oraz  ustaleń  zawartych  w  planie  działań

wspierających;

3.2.4 nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 3.2.1.-3.2.3., który objęty

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole– na podstawie ustaleń zawartych

w planie działań wspierających.

3.2.5 Przy ustalaniu oceny z informatyki, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać

pod  uwagę  również  systematyczność  udziału  w  lekcjach  oraz  aktywność  ucznia

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

3.4. W uzasadnionych  przypadkach uczeń może być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.

3.5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii

informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii  wydanej przez lekarza.

Dyrektor zwolni ucznia z tych czynności, których– jak stwierdza opinia lekarska– uczeń

ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. 

3.6. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  informatyki

lub technologii  informacyjnej  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

3.7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
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rozwojową,  z  afazją,  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  lub autyzmem,  w  tym

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

3.8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na

podstawie tego orzeczenia. 

3.9. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w  dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

3.10. W  nauczaniu  dzieci  niepełnosprawnych  możliwości  ucznia  są  punktem  wyjścia  do

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy

oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

3.11. W  przypadku  wprowadzenia  w  szkolnym  planie  nauczania  zestawienia  zajęć

edukacyjnych  w  blok  przedmiotowy,  odrębnie  ocenia  się  poszczególne  zajęcia

edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

ROZDZIAŁ II- SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I- III

1. Ocenianie zajęć edukacyjnych w klasach I- III  

1.1. Uczniowie oceniani są z zajęć edukacyjnych za:

 odpowiedzi ustne,

 prace  pisemne  (sprawdziany,  kartkówki,  prace  klasowe,  testy,  dyktanda,

pisanie z pamięci),

 zadania domowe,

 różne formy aktywności na zajęciach,

 formy sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne.

1.2. Każda  praca  klasowa  musi  być  zapowiedziana  z  tygodniowym  wyprzedzeniem

i poprzedzona zajęciami powtórzeniowymi:

 kartkówka- obejmuje 3 ostatnie tematy z zakresu danej edukacji– czas trwania

od 10 minut do 15 minut, może być niezapowiedziana,

 sprawdzian-  obejmuje  w  zależności  od  poszczególnych  edukacji  partię

materiału  lub  cały  dział-  czas  trwania  określa  nauczyciel;  musi  być

zapowiedziany  5  dni  wcześniej  i  potwierdzony  wpisem  do  dziennika

elektronicznego;
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 dyktanda, pisanie z pamięci– ich ilość i czas trwania określa sam nauczyciel;

potwierdza wpisem do dziennika elektronicznego na 3 dni przed planowanym

dyktandem lub pisaniem z pamięci.

1.3. Uczeń ma szansę poprawienia wyniku uzyskanego w powyższych formach oceniania

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

1.4. Pisemne formy sprawdzające poziom wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są wg następującego

przelicznika uzyskanych punktów, przy czym punkty są wyrażone stopniem wg zasady:

Lp. % UDZIAŁ  PUNKTÓW punkty
1.

2.

3.

4.

5.

6.

  0  -  39%

40  -  59%

60  -  74%

75  -  89%

90  - 99%

100%-  ocenę  celującą  otrzymuje

uczeń,  który  w  szczególności

samodzielnie  w  sposób  twórczy

rozwiązuje zadania, poszukuje nowych

metod rozwiązań problemów.

1 punkt

2 punkty

3 punkty

4 punkty

5 punktów

6 punktów

1.5. Bieżący  stopień  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  przez  ucznia,  nauczyciel

wyraża punktami :

 6 punktów 

 5 punktów

 4 punkty

 3 punkty

 2 punkty

 1 punkt

1.6. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy cyfrowej ocenie bieżącej z wyjątkiem

plusa przy liczbie punktów 6 i minusa przy liczbie punktów 1.

1.7. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych,  z  wyjątkiem  religii,  z uwzględnieniem  m.  in.  wypowiadania  się,

czytania,  czytania  ze  zrozumieniem,  graficznej  strony  pisma,  pisania  twórczego,

ortografii,  gramatyki,  sprawności  rachunkowej,  rozwiazywania  zadań,  edukacji
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społecznej,  przyrodniczej,  plastycznej, j.  angielskiego, zajęć komputerowych, a także

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

1.8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii są ustalane według skali określonej

w statucie szkoły.

1.9. Uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie 6 punktów lub 5 punktów,

a jego kultura osobista jest bez zastrzeżeń, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią,

otrzymuje  tytuł  ucznia  wyróżniającego  się  w  nauce  i  zachowaniu  w  klasyfikacji

śródrocznej i rocznej. 

1.10. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych jest opisowa.

1.11. Warunki promocji uczniów klas I – III określa statut szkoły.

1.12. W dzienniku elektronicznym wszystkie punkty są jednakowo ważne.

1.13. Prace  pisemne  ucznia,  typu  sprawdziany,  testy  przechowywane  są  do  końca  roku

szkolnego  jako  dokumentacja  przebiegu  procesu  nauczania,  a  następnie  niszczone

w niszczarce w szkole.

1.14. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace pisemne ucznia, sprawdziany, testy,

dyktanda w terminie tygodnia od dnia ich przeprowadzenia.

1.15. Sprawdzone  i  ocenione  prace  pisemne,  testy,  sprawdziany,  prace  kontrolne  uczeń

otrzymuje do wglądu na lekcji.

1.16. Prace  kontrolne,  testy,  sprawdziany  udostępniane  są  rodzicom do  wglądu  w szkole,

w obecności nauczyciela.

2. Ocena zachowania w klasach I- III  

2.1. W klasach  I-  III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  są  ocenami

opisowymi.

2.2. Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  wg  trybu  postępowania  ustalonego

w ROZDIALE III pkt 3.3

2.3. Bieżącej oceny z zachowania dokonuje się przyjmując następującą skalę:

 wzorowe (wz)

 bardzo dobre (bdb)

 dobre (db)
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 poprawne (pop)

 nieodpowiednie (ndp)

 naganne (nag)

uwzględniając w szczególności następujące postawy uczniów:

A. obowiązkowość- wywiązywanie się z obowiązków ucznia

B. aktywność–dbałość o honor i tradycje szkoły, postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej, aktywność na rzecz klasy i szkoły

C. kultura–dbałość o piękno mowy ojczystej, godne, kulturalne zachowanie 

aktywność szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom

D. bezpieczeństwo–dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

2.4. Oceny wymienione w w/w punkcie zapisywane są w dzienniczku uczniowskim oraz

w dzienniku elektronicznym.

WZÓR TABELI DO OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

(wpisane w dzienniku lekcyjnym klasy)

A B C D
OBOWIĄZKOWOŚĆ AKTYWNOŚĆ KULTURA BEZPIECZEŃSTWO

2.5. W dzienniku elektronicznym bieżące zachowanie uczniów nauczyciel może oceniać za

pomocą plusów i minusów.

2.6. Dopuszcza się motywowanie uczniów różnymi symbolami,  np.:  pieczątki,  uśmiechy,

słoneczka, medale, itd. w zależności od inwencji nauczyciela. 

ROZDZIAŁ III- SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV- VIII.

1. Tryb oceniania i skala ocen.  

1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.1.1. formułowanie  przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich

uczniów i rodziców,

1.1.2. ocenianie  przyrostu  wiedzy  i  umiejętności  wg  kryteriów  przedmiotowych

lub blokowych,

1.1.3. ocenianie  bieżące  postępów  ucznia  w  różnej  formie  (odpowiedzi  ustne,  zadania

domowe, opracowania, różne formy aktywności na lekcji, recytacje i kontrolne prace

pisemne) z zachowaniem zasad:
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1.1.3.1. kartkówka  -  pisemna  forma sprawdzenia  wiadomości  i  umiejętności  ucznia

z trzech ostatnich lekcji, nie wymagająca zapowiedzi, sprawdzana przez nauczyciela

w ciągu trzech dni;

1.1.3.2. sprawdzian - pisemna forma sprawdzenia wiadomości  i  umiejętności  ucznia

z jednego  działu,  wymagająca  zapowiedzi  z  tygodniowym  wyprzedzeniem

i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą

diagnozą; sprawdzona przez nauczyciela w ciągu siedmiu dni;

1.1.3.3. praca klasowa - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia

obejmująca  zakres  wiedzy  z  półrocza,  roku-  zapowiadana  na  początku  półrocza,

przypomniana dwa tygodnie przed terminem pracy i poprzedzona lekcją utrwalającą,

która  określi  treści  i  umiejętności  objęte  późniejszą  diagnozą;  sprawdzona  przez

nauczyciela w ciągu czternastu dni;

1.1.3.4. w  tygodniu  może  być  dowolna  ilość  kartkówek  oraz  trzy  prace  kontrolne

(sprawdzian, praca klasowa) wymagające zapowiedzi, każda w innym dniu.

1.1.3.5. w  pisemnych  pracach  kontrolnych  (sprawdzian,  praca  klasowa),  nauczyciel

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów-niedostateczny

30%- 49%- dopuszczający

50%- 74%- dostateczny

75%- 89%- dobry

90%- 100%- bardzo dobry

100% i/ lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela)- celujący

1.1.3.6. w  pisemnych  pracach  kontrolnych(sprawdzian,  praca  klasowa)  uczniów

mających  obniżone  kryteria  oceniania,  zgodnie  ze  wskazaniami  w  opinii  lub

orzeczeniu  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  nauczyciel  stosuje  następujące

zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny

20%- 39%- dopuszczający

40%- 54%- dostateczny

55%- 70%- dobry

71%- 89%- bardzo dobry

90%- 100%- celujący

1.2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie odbywa się wg sześciostopniowej skali:
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stopień celujący - 6

stopień bardzo dobry - 5

stopień dobry - 4

stopień dostateczny - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny – 1.

1.2.1. Dopuszcza się stosowanie (+, -) w ocenianiu bieżącym, przy czym (+) nie stawia się

przy stopniu celującym (6) a (-) przy stopniu niedostatecznym (1).

1.3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z danego przedmiotu:

 trzy razy w półroczu przy 5 i  więcej godzinach zajęć w tygodniu z danego

przedmiotu;

 dwa razy w półroczu przy 3- 4 godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu;

 jeden raz w półroczu przy 1- 2 godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu.

1.4. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po

czasowej  nieobecności.  W  przypadku  ponownej  nieobecności  ucznia  w  ustalonym

terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu

sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel

może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

1.5. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny

niedostatecznej.

1.6. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu, kartkówki traktowana jest jako odmowa odpowiedzi

w formie pisemnej i równoznaczna jest z wystawieniem oceny niedostatecznej.

1.7. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np- uczeń nieprzygotowany

bz- brak zadania

nb- uczeń nieobecny na sprawdzianie/ kartkówce

bs- brak stroju na zajęciach z wychowania fizycznego

1.8. Uczeń może poprawić ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela w PSO.

1.9. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania

sprawdzianu, kartkówki.
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2. Klasyfikacja śródroczna i roczna.  

2.1. Klasyfikowanie  śródroczne  i  roczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć

edukacyjnych  ucznia  z  poszczególnych  przedmiotów  ujętych  w  szkolnym  planie

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

2.1.1 klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu

umiarkowanym  polega  na  podsumowaniu  jego  osiągnięć  edukacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń

zawartych w szkolnym planie nauczania i w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  i zachowania  ucznia  w  danym  roku

szkolnym  oraz  ustaleniu  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.2. Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym - śródroczne w styczniu -

roczne w czerwcu.

2.3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a

ocenę  zachowania-  wychowawca  oddziału.  (Roczna  ocena  klasyfikacyjna

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo

wyższej ani na ukończenie szkoły).

2.4. Oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  i  roczne  począwszy  od  klasy  czwartej  ustala  się

w stopniach wg następującej skali:

stopień celujący - 6

stopień bardzo dobry - 5

stopień dobry - 4

stopień dostateczny - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny - 1.

2.4.1. Kryteria oceny śródrocznej:

1,00 – 1,55 niedostateczny

1,56 – 2,55 dopuszczający

2,56 – 3,55 dostateczny

3,56 – 4,55 dobry

4,56 – 5,55 bardzo dobry

5,56 – 6,00 celujący

11



2.4.2. Średnia  roczna  ocena  z  przedmiotu  jest  średnią  ważoną  z  dwóch  okresów

klasyfikacyjnych, gdzie średnia z I okresu klasyfikacyjnego ma wagę 4, a z II- wagę 6.

2.5 Ogólne kryteria ocen:

2.5.1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające

poza program danej klasy, czyli:

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu

problemów  teoretycznych  lub  praktycznych  w ramach  programu  danej

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)

2.5.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone

na poziomie wymagań dopełniających, czyli:

 opanował  pełen  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem

nauczania przedmiotu w danej klasie,

 sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje

samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem

nauczania,

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań

i problemów w nowych sytuacjach;

2.5.3. stopień dobry otrzymuje  uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających,

czyli:

 poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

2.5.4. stopień  dostateczny  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  poziom  wymagań

podstawowych, czyli:

 opanował  wiadomości  i  umiejętności  stosunkowo  łatwe,  użyteczne  w

życiu  codziennym  i  absolutnie  niezbędne  do  kontynuowania  nauki  na

wyższym poziomie;

2.5.5. stopień  dopuszczający  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  poziom  wymagań

koniecznych, czyli:

12



 opanował  wiadomości  i  umiejętności  umożliwiające  świadome

korzystanie z lekcji,

 rozwiązuje  z  pomocą  nauczyciela  podstawowe  zadania  teoretyczne  i

praktyczne;

2.5.6. stopień  niedostateczny  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  poziomu  wymagań

koniecznych.

2.6. Ocenę  ze  znakiem  plus  (+)  otrzymuje  uczeń,  którego  wiadomości  i  umiejętności

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danej oceny, natomiast ocenę ze znakiem

minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki

w zakresie wymagań na daną ocenę

2.7. Przed  śródroczną  i  roczną  klasyfikacją,  poszczególni  nauczyciele  są  zobowiązani

poinformować ucznia i  jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla

niego  ocenach  niedostatecznych  klasyfikacyjnych  na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym

plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.

2.8. Przed  śródroczną  i  roczną  klasyfikacją,  wychowawca  oddziału  jest  zobowiązany

poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  przewidywanej  dla

niego ocenie nagannej zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznej. W przypadku rażącego złamania postanowień statutu szkoły po upływie

tego terminu wychowawca ma prawo ustalić ocenę naganną.

2.9. Przed roczną klasyfikacją poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia

i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  przewidywanych  dla  niego  wszystkich

rocznych ocenach klasyfikacyjnych na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznej.

2.10. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień

i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa– z uwzględnieniem wagi ocen.

2.11.  Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 frekwencja  na  zajęciach  z  danego  przedmiotu  jest  nie  niższa  niż  80%

(z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

 usprawiedliwione są wszystkich nieobecności na zajęciach; 

 uczeń  przystąpił  do  wszystkich  przewidzianych  przez  nauczyciela  form

sprawdzianów i prac pisemnych; 
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 uczeń uzyskał z  wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne

(wyższe  niż  ocena  niedostateczna),  również  w  trybie  poprawy  ocen

niedostatecznych; 

 uczeń skorzystał  z  wszystkich  oferowanych przez  nauczyciela  form poprawy,

w tym– konsultacji indywidualnych.

2.12. W  przypadku  spełnienia  przez  ucznia  wszystkich  warunków  z  p.2.11,  nauczyciel

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

2.13. Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela

przedmiotu  dodatkowego  sprawdzianu  pisemnego,  obejmującego  tylko  zagadnienia

ocenione poniżej jego oczekiwań.

2.14. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje

dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu. 

2.15. Poprawa oceny rocznej  może nastąpić  jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian  został

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

2.16. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

2.17. Jeśli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  uczeń  uzyskał  ocenę  niedostateczną  lub

stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia

kontynuowanie  nauki  w  następnym  półroczu  szkoła  powinna  w  miarę  możliwości

stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków i zobowiązać rodzica do dopilnowania

uczęszczania dziecka na dodatkowe zajęcia.

2.18. Określenie-  ocena  roczna  -  odnosi  się  do  ostatniej  oceny  klasyfikacyjnej  ustalonej

w danym roku.

2.19. Począwszy  od  klasy  czwartej  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał

średnią  ocen  4,75  i  powyżej  oraz  wzorową  lub  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,

otrzymuje  świadectwo  szkolne  promocyjne  lub  świadectwo  ukończenia  szkoły

stwierdzające  odpowiednio:  uzyskanie  promocji  do  klasy  programowo  wyższej

z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem (patrz. p 6.1 i  6.2.).  Średnią

wyników  oblicza  się  na  podstawie  ocen  rocznych  ze  wszystkich  przedmiotów

obowiązkowych.
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2.20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

2.21. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści

olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną

ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu

albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych

zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

2.22. Decyzję o braku promocji  należy  poprzedzić udokumentowanymi działaniami,  które

zmierzały  do  zapobieżenia  takiej  decyzji  (zindywidualizowane  wymagania,  zajęcia

wyrównawcze lub pomoc innego rodzaju).

3. Ocena zachowania.  

3.1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

3.1.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; przede wszystkim brana jest pod uwagę

liczba nieusprawiedliwionych nieobecności,

3.1.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3.1.3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

3.1.4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

3.1.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

3.1.6. udział  w  szkolnych  zajęciach  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych,  np.  zespoły

artystyczne, sekcje sportowe, koła zainteresowań,

3.1.7. uczestnictwo w innych formach kształcenia, np. szkoła muzyczna.

3.2. Ocenę zachowania śródroczną i  roczną począwszy od klasy pierwszej  ustala  się  wg

skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne 

nieodpowiednie

naganne

3.3. Kryteria ocen zachowania:

3.3.1. ocenę wzorową   otrzymuje uczeń, który:
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 w  sposób  wzorowy  i  zgodnie  ze  swoimi  możliwościami  wywiązuje  się

z obowiązków ucznia;

 systematycznie  odrabia  lekcje,  jest  zawsze  przygotowany  do  zajęć,  osiąga

maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;

 szanuje symbole i tradycje szkoły;

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich

inicjatorem;

 rozwija  swoje  zainteresowania  poprzez  udział  w  szkolnych  i  pozaszkolnych

kołach zainteresowań;

 reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;

 posiada osiągnięcia  w wielu dziedzinach działalności  pozalekcyjnej  w szkole

i poza nią;

 wywiązuje  się  bez  zastrzeżeń  z  przydzielonych  mu  zadań  przez  szkołę,

wychowawcę, organizację;

 ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i  spóźnienia na zajęcia szkolne,

a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco;

 zachowuje  się  kulturalnie  podczas  przerw  i  reaguje  na  negatywne  postawy

kolegów;

 przejawia troskę o mienie szkoły;

 zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;

 zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

 nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);

 reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;

 wykazuje  się  wysoką  kulturą  słowa:  nie  używa wulgaryzmów i  obraźliwych

słów,  gestów,  zwraca  się  po  imieniu  do  kolegów,  stosuje  zwroty  i  formuły

grzecznościowe;

 zawsze  przestrzega  ogólnie  przyjętych  norm  zachowania  w  miejscach

publicznych;

 w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

 zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;

 zawsze  okazuje  szacunek  nauczycielom  i  innym  pracownikom  szkoły,

znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom;

 jest wzorem do naśladowania.

3.3.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
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 zgodnie ze swoimi  możliwościami  wywiązuje  się  z  obowiązków ucznia,  jest

zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy;

 używa  zwrotów  grzecznościowych  w  stosunku  do  wszystkich  pracowników

szkoły, kolegów, znajomych;

 przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych,

 przejawia troskę o mienie szkoły;

 pomaga słabszym i młodszym kolegom;

 nie  obraża  innych,  przeciwstawia  się  przejawom  złego  zachowania  kolegów

wobec innych;

 kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

 bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

  posiada osiągnięcia zgodnie ze swoimi możliwościami,

 przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 nigdy nie ulega nałogom;

 chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły;

  ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne,

a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco.

3.3.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły;

 nieuzasadniona  absencja  nie  przekracza  10  godzin  nieusprawiedliwionych

w półroczu, łącznie ze spóźnieniami, gdzie 3 spóźnienia liczone są jako jedna

godzina  nieobecna,  a spóźnienie  powyżej  15  minut  traktowane  będzie  jako

nieobecność;

 spełnia  stawiane  przed  nim  wymagania,  nie  wykazując  przy  tym inicjatywy

własnej,

 punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,

 przestrzega  zasad  dobrego  zachowania  w  kontaktach  ze  starszymi

i rówieśnikami,

 inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz

klasy i szkoły,

 prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

 nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

 przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole,  w drodze do i  ze szkoły,  na

wycieczkach i imprezach szkolnych;
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 dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

 prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;

 nie ulega nałogom;

 rozumie i stosuje normy społeczne;

 szanuje mienie społeczne;

 pozytywnie  reaguje  na  uwagi  dyrektora,  nauczycieli  i  innych  pracowników

szkoły;

 nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

 wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli,

kolegów i pracowników szkoły;

 nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

3.3.4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

 nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

 zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć;

 zdarza mu się przeszkadzać w prowadzeniu zajęć;

 nieuzasadniona  absencja  nie  przekracza  20  godzin  lekcyjnych

nieusprawiedliwionych łącznie ze spóźnieniami;

 nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

 zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

 zdarza  mu  się  nie  szanować  podręczników  szkolnych,  pomocy  naukowych,

sprzętu szkolnego;

 czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu

chęci naprawienia swojego błędu;

 zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

 zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;

 na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

 nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;

 poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

 używa zwrotów grzecznościowych;

 czasem pomaga koleżankom i kolegom.

3.3.5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

 narusza postanowienia zawarte w statucie szkoły;

 absencja nieusprawiedliwiona zdarza mu się często (do 40 godzin  - w półroczu 

łącznie ze spóźnieniami); 
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 demonstruje swe lekceważenie wobec innych;

  nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych;

  jest niezdyscyplinowany i arogancki;

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

 często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

 niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

 jest agresywny w stosunku do rówieśników;

 lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;

 w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

 wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca 

przebieg uroczystości szkolnych;

 używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;

 nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, 

wyjazdy, zajęcia na basenie);

 ulega nałogom;

 ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

 lekceważy ustalone normy społeczne;

 nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

3.3.6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

 notorycznie narusza postanowienia statutu szkoły;

 niszczy mienie szkolne lub cudzą własność;

 często stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią;

 dopuszcza  się  wymuszeń,  wyłudzeń,  szantażu,  zastraszania,  kłamstwa,

kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów;

 nieusprawiedliwiona  absencja  przekracza  40  godzin  w  półroczu,  łącznie  ze

spóźnieniami;

 swoim zachowaniem naraża  siebie  i  innych  na  niebezpieczeństwo  lub  utratę

zdrowia;

 lekceważy zasady współżycia społecznego;

 wchodzi w konflikt z prawem;

 nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych– nie przygotowuje się do

lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;

 nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
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 nagminnie  nie  realizuje  zarządzeń  dyrektora  szkoły  i  ustaleń  samorządu

uczniowskiego;

 jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

 poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża

zdrowie własne i innych;

 ulega nałogom;

 swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.

3.4. Usprawiedliwienia  absencji  należy  dostarczyć  wychowawcy  w  ciągu  2  tygodni  od

powrotu  do  szkoły  w  zeszycie  usprawiedliwień.  Wychowawca  może  również  po

wcześniejszym  ustaleniu  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi)  przyjąć

usprawiedliwienie przekazane w inny sposób (pisemnie poprzez dziennik elektroniczny,

osobiście, telefonicznie itp.)

3.5. W szczególnych przypadkach, kierując się dobrem dziecka, na wniosek wychowawcy

rada pedagogiczna może odstąpić od kryteriów oceny zachowania podanych wyżej.

3.6. Przy  ustalaniu  oceny  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia

lub odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub

odchyleń  na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

3.7.1. oceny z zajęć edukacyjnych,

3.7.2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły 

3.8. Przyjmuje się następującą procedurę ustalania oceny zachowania:

3.8.1. samoocena ucznia,

3.8.2. ocena oddziału do którego uczeń uczęszcza,

3.8.3. ostateczne  ustalenie  oceny  przez  wychowawcę  po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli

uczących w oddziale i uwzględnieniu samooceny ucznia i oceny oddziału.

3.9. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, nie można jej

zmienić decyzją „wyższej instancji”.

3.10. Wychowawca powinien  na  początku  każdego  roku  jasno przedstawić  uczniom i ich

rodzicom (prawnym opiekunom):
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3.10.1. kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,

3.10.2. co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

3.10.3. jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.

3.11. Tryb wnoszenia wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania może mieć miejsce

tylko  w  przypadku,  gdy  wychowawca  nie  przestrzegał  procedury  ustalania  oceny

zachowania.

4. Sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  w  trybie  odwoławczym  i  egzamin  

poprawkowy, klasyfikacyjny.

4.1. Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć

edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie

programowo  wyższej  szkoła,  w  miarę  możliwości,  stwarza  uczniowi  szansę

uzupełnienia braków.

4.2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora

Szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została

ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tych  ocen.

Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone w terminie  2  dni  roboczych od dnia  zakończenia

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.3. Dyrektor  szkoły  w przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć

edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu

ustalania tej  oceny, powołuje komisję,  która przeprowadza sprawdzian wiadomości  i

umiejętności  ucznia w trybie odwoławczym, w formie pisemnej  i  ustnej,  oraz ustala

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4.4. Sprawdzian, o którym mowa w p. 4.3 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja

w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu  uzgadnia  się

z uczniem i jego rodzicami.

4.5. Ustalona  przez  nauczyciela  niedostateczna  ocena  klasyfikacyjna  roczna  może  być

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

4.6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  z  jednego

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy

z tych zajęć.
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4.7. Egzamin poprawkowy będzie przeprowadzać komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Termin egzaminu ustala się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.8. Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne,  z  których  uczeń  zdaje  egzamin

poprawkowy, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną prośbę lub

w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje

jako  osobę  egzaminacyjną  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia

edukacyjne.

4.9. Nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  z  których  uczeń  zdaje  egzamin  poprawkowy  jest

zobowiązany określić zakres materiału, wymagań, formę odpowiedzi, termin.

4.10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

4.11. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  i powtarza

klasę  (zastrzeżeniem pkt  4.13.).  Od negatywnego wyniku egzaminu  nie  przysługuje

odwołanie do kuratora oświaty.

4.12. Rada pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Rada pedagogiczna może postąpić tak

wobec ucznia tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.

4.13. Rada pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jeśli:

1. nauczyciel zajęć edukacyjnych z których uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego

stwierdzi, że jest w stanie doprowadzić ucznia w ciągu dalszej nauki do osiągnięć

edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej,

2. uczeń  uczęszczał  systematycznie  na  zajęcia  i  nie  ma  godzin

nieusprawiedliwionych,

3. warunki w domu rodzinnym nie sprzyjały nauce ucznia, 

4. w przypadkach losowych (z zastrzeżeniem punktu 1).

Punkty 1. do 3. muszą zachodzić łącznie. 

4.14. Uczeń  nie  może  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć

edukacyjnych,  jeżeli  brak jest  podstaw do ustalenia  oceny klasyfikacyjnej  z powodu

22



nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

4.15. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać

egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.16. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub

na  prośbę  jego  rodziców (prawnych  opiekunów)  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.17. Prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej ma

uczeń, który:

1. złożył  7  dni  przed  klasyfikacyjnym  plenarnym  zebraniem  rady  pedagogicznej

podanie o egzamin do dyrektora szkoły oraz

2. jest nieklasyfikowany nie więcej niż z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

4.18.1. realizujący,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  indywidualny  program  lub  tok

nauki;

4.18.2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.19. Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  pomijając

egzaminy  klasyfikacyjne  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki,  technologii

informacyjnej  i  wychowania  fizycznego,  które  mają  przede  wszystkim formę zadań

praktycznych.

4.20. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły

w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. Termin egzaminu ustala się na

trzy dni przed klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.

4.21. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów-

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

4.22. Od  oceny  ustalonej  przez  komisję  przeprowadzającą  egzamin  klasyfikacyjny

nie przysługuje odwołanie.

4.23. Uczeń,  który  nie  został  sklasyfikowany  w I  półroczu  i  nie  przystąpił  do  egzaminu

klasyfikacyjnego  powinien  uzupełnić  wiedzę  i  umiejętności  z  I  półrocza  i zaliczyć

materiał  na ocenę pozytywną u nauczyciela  przedmiotu  do końca drugiego miesiąca
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II półrocza, tj. do 31 marca. Zakres materiału, wymagania, formę odpowiedzi i termin

zaliczenia  uczeń ustala  z  nauczycielem przedmiotu.  W przeciwnym wypadku uczeń

otrzymuje  ocenę  niedostateczną  o  najwyższej  wadze  jako  ocenę  cząstkową

w II półroczu.

4.24. Uczeń,  który  jest  nieklasyfikowany  w  II  półroczu  i  nie  przystąpił  do  egzaminu

klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

4.25. Egzamin poprawkowy i  klasyfikacyjny będzie składał się z części pisemnej  i ustnej,

z wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  informatyki,  techniki,  technologii

informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.26. Organem właściwym do rozpatrywania podań jest dyrektor szkoły.

4.27. W skład komisji prowadzącej egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny oraz sprawdzian

wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym wchodzą:

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako

przewodniczący,

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia, jako egzaminator,

 nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne,  jako

członek komisji.

4.28. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym,

egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną

przez komisję.  Do protokołu  załącza się  pisemne prace ucznia  i  zwięzłą  informację

o ustnych odpowiedziach ucznia.

4.29. Protokół  z  przeprowadzonych  egzaminów  przechowuje  się  zgodnie  z odrębnymi

przepisami.

4.30. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna

ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa

dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
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4.31. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,  oraz

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania-  ustala  roczną  ocenę

klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi  opiekunami)  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia

zastrzeżeń.

4.32. W skład komisji z p.4.31. wchodzą:

4.32.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko

kierownicze  -  jako  przewodniczący  komisji  nauczyciel  prowadzący  dane

zajęcia edukacyjne,

 nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same

zajęcia edukacyjne.

4.32.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko

kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 wychowawca klasy,

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia  edukacyjne

w danej klasie,

 pedagog,

 psycholog,

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 przedstawiciel rady rodziców.

4.33. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej
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oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w wyniku

egzaminu poprawkowego.

4.34. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

4.34.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 nazwę zajęć edukacyjnych,

 skład komisji,

 termin sprawdzianu,

 imię i nazwisko ucznia,

 zadania egzaminacyjne,

 wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę,

4.34.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 skład komisji,

 termin posiedzenia komisji,

 wynik głosowania,

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4.35. Termin  zgłoszenia  zastrzeżeń  dotyczących  procedur  i  warunków  przeprowadzenia

egzaminu  poprawiającego  ocenę  z  zajęć  edukacyjnych  wynosi  5  dni  od  dnia

przeprowadzenia egzaminu.

5. System nagród i wyróżnień.  

5.1. Ucznia nagradza się za:

 bardzo dobre wyniki w nauce,

 wzorowe zachowanie,

 wybitne osiągnięcia,

 pracę społeczną.

5.2. Nagrodami są:

 pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

 pochwała wychowawcy klasy wobec rodziców,

 pochwała dyrektora wobec uczniów,

 pochwała dyrektora wobec rodziców,
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 nagroda rzeczowa lub finansowa: dyplom, list pochwalny do rodziców, wpis

do „Złotej księgi”.

5.3. Prawo zaszczytnego wpisu do „Złotej księgi” przysługuje:

 laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych

na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

 uczniowi  kończącemu  szkołę  z  najwyższą  średnią  ocen  i  wzorowym

zachowaniem.

5.4. Nagrody książkowe na koniec roku szkolnego otrzymują:

 laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych na

szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

 uczniowie,  którzy  uzyskali  średnią  ocen  4,75  i  powyżej  oraz  wzorową lub

bardzo dobrą ocenę zachowania,

 uczniowie  wyróżniający  się  w  pracy  na  rzecz  klasy,  szkoły,  środowiska,

samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających na terenie szkoły

oraz za dzielność i odwagę.

5.5. Dyplomy na koniec roku szkolnego otrzymują:

 uczniowie,  którzy uzyskali  średnią ocen 4,5 do 4,74 i  wzorową lub bardzo

dobrą ocenę zachowania oraz uczniowie ze średnią 4,75 i  powyżej  i  dobrą

oceną zachowania,

 finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz zawodów sportowych.

5.6. Tytuł prymusa:

 szkoły  otrzymuje  uczeń,  który  uzyskał  najwyższą  średnią  ocen  w  szkole

i wzorową ocenę zachowania,

 w poziomie  równorzędnych klas  otrzymuje  uczeń,  który uzyskał  najwyższą

średnią ocen (4,75 i powyżej) i wzorową ocenę zachowania spośród uczniów

w równorzędnych klasach,

 klasy otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen (4,75 i powyżej)

i wzorową ocenę zachowania.

5.7. Jednorazowe  stypendium  (w  wyniku  klasyfikacji  rocznej)  otrzymuje  prymus

w poziomie równorzędnych klas szkoły podstawowej (uczeń w poziomie klas IV- VIII ,

który  uzyskał  najwyższą  średnią  ocen–  4,75  i  powyżej  oraz  wzorową  ocenę

zachowania). Stypendium funduje dyrektor szkoły. W przypadku uzyskania jednakowej
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średniej ocen przez dwóch i więcej uczniów w jednym poziomie, decyzję o przyznaniu

stypendium podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej biorąc

pod uwagę osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach

sportowych.

5.8. Do rodziców uczniów wymienionych  w pkt.  5.3  i  5.4  szkoła  może  skierować listy

pochwalne.

6. Ukończenie szkoły.  

6.1. Uczeń kończy szkołę podstawową,  jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej,  na którą

składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych

uzyskane  w klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne

z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach

programowo niższych, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcowe oceny

wyższe  od  oceny  niedostatecznej  oraz  przystąpił  do  egzaminu  ósmoklasisty

z zastrzeżeniem p. 6.3., 6.4., 6.5. i 6.6.

6.2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji

końcowej, o której mowa w p.6.1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

6.3. Uczniowie  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym

nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

6.4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie

kształcenia  specjalnego,  którzy  nie  rokują  kontynuowania  nauki  w  szkole

ponadpodstawowej,  mogą  być  zwolnieni  przez  dyrektora  komisji  okręgowej

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców (prawnych

opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

6.5. W  szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,  uniemożliwiających

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,

dyrektor  komisji  okręgowej,  na  udokumentowany  wniosek  dyrektora  szkoły,  może

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły

składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

6.6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad

wojewódzkim  oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  (o  których  mowa
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w odrębnych przepisach), organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych

egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu,

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub

finalisty.  Zwolnienie  jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  z  tej  części  egzaminu

najwyższego wyniku. 

6.6.1. zwolnienie  jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  z  danego  zakresu  części  egzaminu

ósmoklasisty najwyższego wyniku,

6.6.2. w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego

nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części egzaminu ósmoklasisty, dyrektor

szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż

na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje komisję okręgową

o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli  uczeń uczy się  tego języka obcego

nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

7. Ewaluacja wdrażania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO).  

7.1. W procesie ewaluacji warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego udział biorą:

 uczniowie (przez wypełnianie ankiet, prowadzonej przez samorząd uczniowski

„skrzynki  pytań”,  na  zebraniach  przedstawicieli  samorządu  uczniowskiego,

podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmowach

z nauczycielami),

 rodzice (w czasie zebrań ogólnych z wychowawcą, spotkań indywidualnych,

przez ankietę, dyskusję z nauczycielami),

 nauczyciele (podczas zebrań rady pedagogicznej, dyskusji, spotkań). 

7.2. Po każdym skończonym roku szkolnym WZO podlega weryfikacji, zostają wyciągnięte

wnioski pomocne przy dalszych pracach nad jego udoskonaleniem.

7.3. Wszelkie zmiany w ocenianiu wewnątrzszkolnym dokonuje rada pedagogiczna.

8. Postanowienia końcowe.  

8.1. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).

8.2. W przypadkach nie objętych w WZO decyzję podejmuje dyrektor szkoły 

w porozumieniu z radą pedagogiczną (nie dotyczy wystawiania ocen).
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Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania  były  konsultowane  z  samorządem  uczniowskim,

radą rodziców i uzyskały pozytywną opinię.

Zatwierdzony na zebraniu plenarnym rady pedagogicznej __. 09. 2017r.
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