Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół w Lutowiskach

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ w LUTOWISKACH
Przepisy ogólne
§1
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i
sprawdzianów w szkołach publicznych oraz debaty rady pedagogicznej, uwzględniającej
wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów w Zespole Szkół w Lutowiskach.
3. Zasady ocenia z religii i etyki określają odrębne przepisy.
4. Zmian dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami).
§2
1.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją śródroczną i roczną z
zajęć edukacyjnych i zachowania:
1) I półrocze rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 stycznia (w przypadku przypadania
ferii zimowych w styczniu jego zakończenie przypada przed ich rozpoczęciem),
2) II półrocze rozpoczyna się 1 lutego lub po zakończeniu ferii do końca roku
szkolnego.
2. Konferencje klasyfikacyjną śródroczną ustala się nie później niż w przed ostatnim dniu I
półrocza, a roczną nie później niż na trzy dni przed zakończeniem II półrocza.
§3
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w
odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając te
postawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
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§4
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§5
1.

Nauczyciele do 15 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy do15 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. W/w informacje nauczyciele przekazują uczniom ustnie podczas zajęć edukacyjnych,
a wychowawca w trakcie pierwszego spotkania klasowego z rodzicami.
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§6
1.
2.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie
ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły
§7
1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 5 ust. 1, pkt. 1,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b
ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5
ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. Dostosowanie wymagań, o których mowa w ustępie 1, 2 i 3 następuje w postaci
odpowiednich zapisów w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
§8
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§9
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony
w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 10
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
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specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b
ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. 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. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 11
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
zgodnie z § 13 ust. 7 i § 18 ust. 3.
3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 20 ust. 2,
z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 20 ust. 3.
5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 3 i § 20 ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 8 i § 20 ust. 1.
7. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy
informują ustnie ucznia na w/w zajęciach, a rodziców poprzez uczniów(wpis do
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dzienniczka ucznia, potwierdzony podpisem rodzica), o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania. Przewidywane oceny wpisują do dziennika.
8. O przewidywanej ocenie niedostatecznej wychowawca informuje ustnie ucznia a jego
rodziców ( prawnych opiekunów) pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją- wymagana
informacja zwrotna od rodziców.
Dostarczenie pisma rodzicom powierza się uczniowi, który potwierdza odbiór pisma
własnoręcznym podpisem w sekretariacie szkoły. Rodzice podpisują w ten sposób
przekazane pismo i przez swoje dziecko dostarczają wychowawcy, jednocześnie zgłaszają
się do szkoły na rozmowę z wychowawcą w terminie przez niego wyznaczonym. W
przypadku niemożności dostarczenia w ten sposób informacji pisemnej, pismo należy
wysłać pocztą jako przesyłkę poleconą, fakt wysłania zostaje odnotowany w księdze
podawczej. Zastosowany w/w tryb zawiadamiania uważa się za skuteczny.
9. Najpóźniej na pięć dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
uczeń lub jego rodzice może zgłosić do każdego nauczyciela wolę uzyskania wyższej od
przewidywanej dla niego oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a do wychowawcy oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania. Zgłoszenie
ma formę pisemnego wniosku i musi zawierać szczegółowe uzasadnienie. W przypadku
wniosku o podwyższenie oceny zachowania uczeń dokonuje samooceny swojego
zachowania w formie pisemnej i dostarcza ją wychowawcy razem z wnioskiem.
10. Warunkiem wymienionego w ust. 9 zgłoszenia jest frekwencja na zajęciach edukacyjnych
przekraczająca 60%. – po odliczeniu dni nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem
lekarskim.
11. Każdy uczący, do którego uczeń zgłosił wolę poprawienia oceny, przeprowadza,
najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej,
egzamin sprawdzający (ustny lub pisemny do wyboru przez ucznia) na odpowiedni
stopień.
12. Egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
13. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice, pedagog,
wychowawca ucznia.
14. Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny
15. Nauczyciel wystawia ocenę odpowiednią do wyniku egzaminu.
16. Wychowawca klasy po zgłoszeniu przez ucznia woli uzyskania wyższej od
przewidywanej rocznej oceny zachowania wdraża powtórnie procedury przewidziane w §
18, § 19 oraz kryteria zawarte w § 20.
17. Tak wystawiona roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna
18. Wystawione w/w sposób roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania
nie mogą być niższe od przewidywanych ocen.
19. Z przeprowadzonego egzaminu i powtórnej procedury wystawiania oceny zachowania
nauczyciel/wychowawca sporządza protokół:
a) w przypadku egzaminu z zajęć edukacyjnych zawierający:
- datę,
- imię i nazwisko ucznia, klasa,
- pytania,
- zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (lub dołącza się pisemne
prace ucznia),
- wystawioną ocenę z uzasadnieniem.
b) w przypadku oceny zachowania zawierający:
- datę,
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- imię i nazwisko ucznia, klasa,
- wystawioną ocenę z uzasadnieniem.”
20. Nauczyciel przechowuje protokół w swojej dokumentacji do końca danego roku
szkolnego
§ 12
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia
2. Podczas wystawania ocen zachowania uczeń, zespół klasowy i nauczyciele mają
możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny pisemnie za pomocą karty
konsultacji propozycji oceny z zachowania, nie później niż na siedem dni przed
konferencja klasyfikacyjną.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 13
1. Oceny bieżące, z zastrzeżeniem ust. 4 i 8, ustala się wg skali:
1) stopień celujący
- 6, cel.
2) stopień bardzo dobry
- 5, bdb.
3) stopień dobry
- 4, db.
4) stopień dostateczny
- 3, dst.
5) stopień dopuszczający
- 2, dop.
stopień niedostateczny
- 1, nast.
2. Dopuszcza się w ocenianiu cząstkowym stosowanie znaków „+” i „-„ do skali ocen w ust.
1
Ponadto dopuszcza się stosowanie innych symboli, które pozwolą nauczycielowi na
rzetelną ocenę ucznia:
,,bz”- brak zadania domowego
,,a”- uczeń wyróżnia się aktywnością na zajęciach
,,np.”- uczeń nie przygotował się do zajęć
,, - ”- uczeń był obecny na zajęciach ale nie wykonał powierzonego zadania
„+”- uczeń wykonał powierzone zadanie, lecz nie zgodnie z przekazanym przez
nauczyciela poleceniem
„0”- uczeń nie otrzymał oceny z powierzonego zadania ze względu na nieobecność.
3. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny

-

6
5
4
3
2
1
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W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
5. Ocena opisowa uwzględnia poziom wykonywania poszczególnych zadań przez ucznia.
Przedmiotem oceniania są postępy w rozwoju ucznia, określające poziom opanowania
wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji:
- polonistycznej,
- matematycznej,
- społeczno-przyrodniczej,
- artystycznej,
- wychowania fizycznego.
6. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena bieżąca jest dokonywana w dwojaki sposób:
a. w formie pisemnej-ocena ucznia obejmuje zdobyte wiadomości, umiejętności i stopień
zaangażowania w poszczególnych dziedzinach edukacji przy zastosowaniu oceny
cząstkowej wyrażanej za pomocą stopni:
4.

6 – poziom wykraczający poza wymagania programowe
5 - (100%-85%)- poziom pełny
4 - (84%-66%)- poziom rozszerzony
3 - (65%-51%)- poziom podstawowy
2 - (50%-34%)- poziom konieczny
1 - (33%.....)-poziom poniżej wymagań programowych
b. w formie ustnej: uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) są poinformowani o znaczeniu
cyfr
6- możesz być z siebie dumny, umiesz więcej niż od ciebie wymagano
5- możesz być z siebie dumny, jest bardzo dobrze i bardzo ładnie
4- możesz być z siebie zadowolony, jest dobrze i ładnie
3- nie jest źle, ale musisz popracować nad....
2- słabo, popracować nad....
1-bardzo źle musisz zabrać się natychmiast do pracy (w przypadku rozpoznania
przyczyny)
c. ponadto dopuszcza się stosowanie innych symboli, które pozwolą nauczycielowi na
rzetelną ocenę ucznia:
,,bz”- brak zadania domowego
,,a”- uczeń wyróżnia się aktywnością na zajęciach
,,np.”- uczeń nie przygotował się do zajęć
,, - ”- uczeń był obecny na zajęciach ale nie wykonał powierzonego zadania
„+”- uczeń wykonał powierzone zadanie, lecz nie zgodnie z przekazanym przez
nauczyciela poleceniem
„0”- uczeń nie otrzymał oceny z powierzonego zadania ze względu na nieobecność.
7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę
klasyfikacyjna zachowania.
§ 14
1. Ustala się następujące ramowe kryteria oceniania ucznia klas I-III w zakresie
poszczególnych poziomów:
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wymagania wykraczające osiągnięcia ponadprogramowe
zakres wiedzy i umiejętności ucznia jest szerszy niż wymagania programowe
uczeń rozumie uogólnienia i związki między nauczanymi treściami
potrafi wyjaśnić zjawiska bez ingerencji nauczyciela
samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą, potrafi rozwiązywać problemy w
twórczy sposób
e. wypowiedzi cechuje poprawny styl, bogaty zasób słownictwa, swoboda wypowiedzi
f.
uczeń uczestniczy w szkolnych i poza szkolnych formach aktywności związanych z
zajęciami edukacyjnymi ( konkursy plastyczne, recytatorskie, teatralne i inne)
g. w zakresie edukacji artystycznej wykracza poza program wiadomościami i
umiejętnościami udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej
lub plastycznej.
2) poziom pełny:
a. uczeń wyczerpująco opanował cały materiał programowy (100%-85%)
b. właściwie rozumie związki między treściami programowymi
c. samodzielnie wyjaśnia zjawiska wykorzystując posiadaną wiedze, właściwie potrafi
wykorzystać
wiedze w praktyce
d. rozwiązuje problemy (o odpowiednim stopniu trudności) w sposób twórczy
e. wypowiedzi cechuje poprawność językowa oraz sprawne posługiwanie się
obowiązującą w danym przedmiocie terminologią
f. wypowiedzi ustne i pisemne cechuje odpowiednia do wieku dojrzałość.
3) poziom rozszerzony:
a. uczeń opanował większość materiału programowego (84%-66%)
b. poprawnie rozumie związki pomiędzy treściami programowymi oraz przy pomocy
nauczyciela wyjaśnia i interpretuje zjawiska
c. w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie potrafi zastosować
opanowaną wiedze, a w sytuacjach nietypowych wspomaga go nauczyciel
d. uczeń opanował podstawowe pojęcia za pomocą terminologii właściwej dla danej
dziedziny wiedzy
e. w wypowiedziach ustnych i pisemnych występują nieliczne błędy stylistyczne a
zwięzłość wypowiedzi jest umiarkowana.
4) poziom podstawowy:
a. uczeń opanował materiał programowy w granicach 65%-51%
b. rozumie tylko najważniejsze związki między treściami programowymi
c. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych (w sytuacjach
nietypowych z pomocą nauczyciela)
d. wypowiedzi cechuje przeciętny zasób słownictwa
5) poziom konieczny:
a. uczeń słabo opanował treści programowe w granicach 50%-34%
b. uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności luźno zestawione, bez rozumienia związków i
uogólnień
c. uczeń nie opanował umiejętności wyjaśniania zjawisk słabo rozumie treści
programowe, podstawowe wiadomości są odtwarzane
d. wypowiedzi cechuje ubogi zasób słownictwa, brak spójności, liczne błędy oraz
trudności w formułowaniu myśli.
1) poziom poniżej wymagań programowych:
a. uczeń nie opanował podstawowych treści programowych
b. nie spełnia wymagań poziomu koniecznego
c. wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia
1)
a.
b.
c.
d.
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d. uczeń nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
2.Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i
gimnazjum w ramach poszczególnych zajęć są trzy kategorie:
1) wiadomości:
- zapamiętywanie,
- zrozumienie,
2) umiejętności:
- stosowane w sytuacjach typowych,
- stosowane w sytuacjach problemowych,
3) aktywność rozumiana jako praca dodatkowa np., przygotowanie referatu, udział w
konkursach przedmiotowych szczebla okręgowego, wojewódzkiego i wyżej,
zawodach sportowych szczebla rejonowego i wyżej.
3. Ustala się następujące ramowe kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach
IV-VI i gimnazjum odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) na ocenę celującą:
a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania
programowe
b) zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi
treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela;
c) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych
i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią
właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych (w gimnazjum
terminologią naukową), wysoki stopień kondensacji wypowiedzi;
e) uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody
sportowe);
f) z wychowania fizycznego – wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej,
duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia
indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych;
g) z przedmiotu muzyka i plastyka – wykraczającymi poza program nauczania
wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi
osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (szkoła muzyczna) lub plastycznej
(dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);
2) na ocenę bardzo dobrą:
a) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny)
materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane
w logiczny układ;
b) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi,
samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce,
9

stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie
problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób;
c) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym
przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi
ustnych i pisemnych;
3) na ocenę dobrą:
a) opanowanie większości materiału programowego(przynajmniej najważniejsze 70%)
treści logicznie powiązane;
b) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz
przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja;
c) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych
samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela;

i

praktycznych

d) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej
dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne usterki
stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana;
4) na ocenę dostateczną:
a) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowej
(w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki
i powiązania logiczne między treściami;
b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności
w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela;
c) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja
i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy.
5) na ocenę dopuszczającą;
a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności luźno zestawione bez rozumienia związków
i uogólnień;
b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są
odtwarzane, brak umiejętności i wyjaśniania zjawisk;
c) nieporadny styl wypowiedzi,
w formułowaniu myśli;

ubogie

słownictwo,

liczne

błędy,

trudności

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę
dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych
etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans
uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
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2. Każdy uczący ustala w przedmiotowym systemie oceniania:
 kryteria na poszczególne stopnie,
 sposoby sprawdzania umiejętności i wiadomości,
 warunki i tryb poprawiania wystawionych ocen,
 sposoby dokumentowania procesu oceniania
§ 15
1. Oceny cząstkowe uczeń powinien otrzymywać za różne, zależnie od specyfiki przedmiotu
formy aktywności, nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania
wiadomości i umiejętności ucznia.
2. Ocena jaką otrzyma uczeń uczęszczający na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jest
traktowana jako wspomagająca przy ocenie z przedmiotu. Stosuje się te same kryteria,
które obowiązują w danym przedmiocie.
3. Uczeń powinien być oceniany najmniej raz w półroczu z każdego rodzaju aktywności
wymienionej w ust.4
4.Rozróżnia się następujące kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) praca klasowa / test/ – obejmuje duże partie materiału, materiał z większej ilości lekcji
lub wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia, ocena ta ma
znaczący wpływ na ocenę klasyfikacyjną śródroczną/roczną
2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności
konieczne w całym cyklu kształcenia;
3) krótkie sprawdziany tzw. ,,kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i
umiejętności z najwyżej trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, stopień
wystawiony na ich podstawie ma rangę stopnia z odpowiedzi ustnej;
4) odpowiedz ustna;
5) aktywność na lekcji
6) sprawdzanie zeszytów, zeszytów ćwiczeń
7) prace domowe;
8) prace praktyczne z przedmiotów artystycznych.
3.Ocena ze sprawdzianu powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej razem z
zadaniami sprawdzianu:
1) należy przyjąć następujące kryteria procentowe:
do 33 %
- niedostateczny
34% - 49%
- dopuszczający
50% - 69%
- dostateczny
70% - 84%
- dobry
85% - 100%
- bardzo dobry
100% + zadanie dodatkowe - celujący
2) zadanie pozwalające uzyskać ocenę celującą powinno być wskazane oddzielnie.
3. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w
ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów i przechowane przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia do końca roku szkolnego.
§ 16
1. Bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej ( w przypadku wyjazdu
ponad 70% liczby uczniów), zawodach sportowych nie wystawia się ocen za odpowiedzi
ustne i nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek.
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2. Dla ucznia, który korzystał ze zwolnienia lekarskiego, nie wystawia się ocen za odpowiedzi
ustne i nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek w pierwszym dniu
po powrocie do szkoły, chyba , że sam uczeń zgłosi taką chęć.
§ 17
1. Nauczyciel informuje ucznia o terminie pracy klasowej, sprawdzianu lub testu z
tygodniowym wyprzedzeniem. Zaznacza ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w/w termin.
2. W tygodniu nie mogą być więcej niż dwa sprawdziany całogodzinne, a w tym samym dniu
więcej niż jeden. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu
lub testu ma możliwość poprawienia jej w ciągu dwóch tygodni.
3. Nauczyciele mają prawo zamian terminu pracy klasowej, sprawdzianu, jeżeli uczniowie
dezorganizują proces oceniania osiągnięć poprzez absencję, ucieczki z lekcji, itp.
§ 18
1. Oceny bieżące zachowania, śródroczną i roczną ocenę zachowana, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
2. Przy bieżącym ocenianiu zachowania dopuszcza się używania skrótów:
- wzorowe- wz
- bardzo dobre- bdb
- dobre- db
- poprawne-pop
- nieodpowiednie-ndp
- naganne- ng.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
są ocenami opisowymi.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem ustępu
6 i 7.
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania.
6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganna roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie ukończy szkoły.
§ 19
1. Zachowanie ocenia się systematycznie w ciągu całego semestru.
2. Każdy wychowawca prowadzi dla uczniów zeszyt obserwacji. Zeszyt obserwacji jest
dostępny dla każdego nauczyciela. Zamieszcza on swoje uwagi i spostrzeżenia, opatrzone
datą i czytelnym podpisem.
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3. Zeszyt obserwacji jest źródłem informacji o uczniu, a zarazem dokumentem, w oparciu
o który wychowawca wystawia ocenę zachowania – śródroczną i roczną.
4. Bieżąca ocena zachowania jest dokonywana w każdym miesiącu w oparciu o kryteria
zawarte w § 20 i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym na stronie „ocena zachowania” z
uwzględnieniem § 18 ust 2.
5. Rodzice są na bieżąco informowani o kryterialnej ocenie zachowania w trakcie zebrań.
6. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy mają możliwość wypowiedzenia się
w sprawie proponowanej oceny.
7. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna - z zastrzeżeniem § 24.
§ 20
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględniają w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
1) Wzorową cenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. punktualnie uczęszcza na zajęcia , nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a
wszystkie nie obecności są usprawiedliwione,
b. posiada na co dzień wzorową kulturę osobistą, przykładnie zachowuje się na
lekcjach, przerwach i poza szkołą,
c. zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek,
kolegów i innych osób,
d. jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku
do koleżanek i kolegów (pomaga potrzebującym w nauce, staje w obronie
pokrzywdzonych),
e. zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i
klasowego oraz postępuje zgodnie z prawem szkolnym,
f. dba o estetykę własnego wyglądu,
g. jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, przezwycięża trudności
w nauce i w miarę swoich możliwości osiąga pozytywne wyniki w nauce,
h. szanuje mienie społeczne, cudze i własne,
i. dba o estetykę klasy, szkoły, otoczenia, szanuje przyrodę,
j. twórczo angażuje się w życie klasy, szkoły,
k. rozwija swoje zainteresowania,
l. wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań,
m. jego postawa może być wzorcem do naśladowania przez koleżanki i kolegów,
2) Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który :
a. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia (dopuszcza się
usprawiedliwione spóźnienia, a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione),
b. kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, na terenie szkoły i poza szkołą,
c. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek, kolegów,
d. jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku
do innych,
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e. przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i
klasowego oraz postępuje zgodnie z prawem szkolnym,
f. dba o estetykę swojego wyglądu,
g. jest pilny i systematyczny, przezwycięża trudności i na miarę swoich możliwości
osiąga pozytywne wyniki w nauce,
h. szanuje mienie społeczne, cudze i swoje
i. dba o estetykę klasy, szkoły, otoczenia, szanuje przyrodę,
j. angażuje się w życie klasy i szkoły,
k. bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji, obowiązków i zadań
3) Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. punktualnie systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 5
godzin i do 2 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza),
b. stara się kulturalnie zachowywać na lekcjach, przerwach, na terenie szkoły i poza
szkołą,
c. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i
kolegów,
d. jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku
do innych
e. stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego
i klasowego oraz postępuje zgodnie z prawem szkolnym,
f. dba o estetykę wyglądu,
g. jest pilny i systematyczny, przezwycięża trudności w nauce i na miarę swoich
możliwości osiąga pozytywne wyniki w nauce,
h. szanuje mienie społeczne, cudze i własne,
i. dba o estetykę klasy, szkoły,, otoczenia, szanuje przyrodę,
j. stara się angażować w życie klasy i szkoły,
k. dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, funkcji i obowiązków,
4) Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. sporadycznie spóźnia się na zajęcia i zdarzają mu się nie obecności nie
usprawiedliwione (dopuszcza się do 10 godzin oraz do 5 spóźnień
nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza)
b. zachowuje się na lekcjach, przerwach i po za szkołą w sposób nie budzący
większych zastrzeżeń,
c. jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński
d. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły,
e. stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego
i klasowego oraz postępować zgodnie z prawem szkolnym,
f. stara się w miarę swoich możliwości osiągnąć pozytywne wyniki w nauce,
g. szanuje mienie społeczne, cudze i własne,
h. stara się angażować w życie klasy i szkoły,
i. poprawnie wypełnia obowiązki i zadania zlecone przez nauczycieli i samorząd,
j. wyrządzone krzywdy i szkody naprawia z własnej woli,
k. całokształt jego zachowania nie wzbudza większych zastrzeżeń nauczycieli,
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
5) Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. często spóźnia się bez usprawiedliwienia i zdarzają mu się nie obecności
nieusprawiedliwione (dopuszcza się do 15 godzin i do 8 spóźnień w ciągu
półrocza),
b. na lekcjach, przerwach i poza szkołą zachowuje się w sposób budzący
zastrzeżenia,
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c. źle odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły,
d. często nie przestrzega ustaleń władz szkoły, nauczycieli, samorządu klasowego i
szkolnego oraz nie postępuje zgodnie z prawem szkoły,
e. nie angażuje się w życie szkoły i klasy,
f. często jest nieprzygotowany do zajęć, osiąga wyniki poniżej swoich możliwości,
g. nie szanuje mienia społecznego i szkolnego,
6 Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. spóźnia się i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia ( opuścił więcej niż 15
godzin, ma więcej niż 8 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza),
b. nagannie zachowuje się na zajęciach, przerwach, na terenie szkoły i poza nią
c. nagannie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
d. jest niekoleżeński, nie chce przyznawać się do błędów, swoją wina obarcza
innych, wykorzystuje słabszych,
e. nie przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i
klasowego,
f. nie troszczy się o estetyk swego wyglądu,
g. systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć, osiąga wyniki poniżej swoich
możliwości,
h. nie angażuje się w życie szkoły i klasy
i. świadomie i celowo niszczy mienie społeczne lub cudze albo nawet kradnie,
j. używa niecenzuralnych słów, pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki na
terenie szkoły,
k. swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
l. popadł w konflikt z prawem.
3. Kryteria oceniania uczniów gimnazjum :
1) Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie kultury osobistej: zawsze stosuje wymagane zwroty grzecznościowe,
pomaga innym, jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, szanuje to, że ktoś
jest inny, potrafi panować nad emocjami, jest prawdomówny, dba o higienę
osobistą i estetyczny wygląd, wyróżnia się wysoką kultura osobista samorzutnie
organizuje pomoc dla innych, jest pod każdym względem uczciwy, wykazuje się
odwagą cywilną,
b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych: ma wzorowy stosunek do
obowiązków szkolnych, jest punktualny, nie opuszcza godzin bez
usprawiedliwienia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, w swoich działaniach
wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli, ,,żyje szkołą”, przestrzega
zasad określonych w dokumentach szkolnych,
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej: wykazuje się własną
inicjatywą w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub szkole,
jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych uczniów,
nauczycieli, uczestniczy w tworzeniu miłej i dobrej atmosfery w klasie i na terenie
szkoły.
2) Ocenę bardzo dobra z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie kultury osobistej: zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, pomaga
innym, jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, szanuje to, że ktoś jest inny,
potrafi panować nad emocjami, jest prawdomówny, dba o higienę osobista i
estetyczny wygląd,
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b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych: w miarę swoich możliwości w
sposób nie naganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką ze wszystkich
zajęć edukacyjnych, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela,
przestrzega zasad regulaminu szkolnego, szanuje mienie społeczne ma właściwy
stosunek do nauczycieli, i innych pracowników szkoły, zdarzają mu się
sporadyczne spóźnienia oraz nie obecności, opuścił bez usprawiedliwienia do 5
godzin, ma nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu półrocza,
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej: aktywnie uczestniczy
w życiu szkoły i klasy, nie odmawia pomocy innym.
3) Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie kultury osobistej: zachowuje się w sposób poprawny, choć zdarzają mu
się drobne uchybienia, które jednak nie mają charakteru stałego, dba o higienę
osobistą i estetyczny wygląd, ma właściwy stosunek do nauczycieli i osób,
b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych: zdarzają mu się drobne
niedociągnięcia, nie wynikające ze złej woli, nie usprawiedliwia w określonym
terminie nieobecności na lekcjach, bez powodu spóźnia się na lekcje, opuścił bez
usprawiedliwienia do 10 godzin, nie ma więcej niż 5 spóźnień w ciągu półrocza,
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej: nie zawsze angażuje
się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, sporadycznie wykazuje
własną inicjatywę w tym względzie.
4) Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w zakresie kultury osobistej; ma zanotowane uwagi o nie właściwym zachowaniu,
nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych osób, niesystematycznie dba o
higienę osobistą i estetyczny wygląd,
b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych; zapomina o odrabianiu prac
domowych, bywa nie przygotowany do lekcji, nie uzupełnia braków wynikających
z absencji, na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, nie usprawiedliwia w
terminie swoich nieobecności na lekcjach, bez powodów spóźnia się na lekcje,
puścił bez usprawiedliwienia 15 godzin, ma nie więcej niż 7 spóźnień w ciągu
półrocza;
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej; uchyla się od
aktywnego udziału w życiu szkoły, nie wykazuje w tym zakresie własnej
inicjatywy.
6) Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który;
a. w zakresie kultury osobistej; prezentuje nie które z następujących zachowań:
agresja słowna, kłamie, brak szacunku dla innych ludzi, brak poszanowania
cudzego i własnego mienia, palenie tytoniu, często w sposób lekceważący odnosi
się do pracowników szkoły i innych osób;
b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych; regularnie nie wypełnia
obowiązków szkolnych: regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, a w
szczególności nagminnie nie odrabia lekcji, lekceważąco odnosi się do nauki i
nauczycieli, wagaruje, świadomie lekceważy przyjęte na siebie zobowiązania, nie
przestrzega regulaminów szkolnych, opuścił bez usprawiedliwienia do 20 godzin,
nie ma więcej niż 10 spóźnień w ciągu półrocza;
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej; podejmuje działania
przynoszące szkodę innym uczniom, w klasie i szkole.
7) Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który;
a. w zakresie kultury osobistej: stosuje przemoc fizyczną, spożywa alkohol, używa
narkotyków, więcej niż jeden raz zostało stwierdzone palenie przez niego tytoniu,
używa wulgaryzmów, w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli,
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pracowników szkoły i innych osób, dopuszcza się wybryków chuligańskich,
podejmuje działania mające znamiona przestępstwa, wchodzi w konflikt z
prawem, (interwencja właściwych służb), nie podejmuje żadnych prób poprawy
swego zachowania, a podejmowane środki wychowawcze nie przynoszą
rezultatów;
b. w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych: przejawia lekceważący stosunek
do obowiązków szkolnych, sporadycznie przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi
zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych, nie przestrzega zapisów
zawartych w statucie gimnazjum, świadomie niszczy mienie społeczne, wagaruje,
opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin, ma więcej niż 10 spóźnień w
ciągu półrocza;
c. w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej; jest arogancki i
agresywny w stosunku do rówieśników, ma negatywny wpływ na innych
uczniów.
4. Uczeń, który często spóźnia się (ma 10 i więcej spóźnień w semestrze) otrzymuje ocenę
o stopień niższą od oceny, która dla niego wynika z podanych wyżej kryteriów
5. Warunkiem otrzymania oceny wyższej jest spełnianie przez ucznia pozytywnych
wymogów przewidzianych dla ocen odpowiednio niższych, np.: aby otrzymać ocenę
wzorową należy spełniać wszystkie warunki otrzymania oceny bardzo dobrej.
6. Zaostrza się kryteria wystawiania ocen zachowania w stosunku do uczniów, u których
stwierdzi się, że chociaż raz spożywali alkohol, palili papierosy lub narkotyzowali się.
Uczniowie tacy otrzymują za dany miesiąc ocenę naganną, a za dane półrocze nie mogą
otrzymać oceny wyższej niż poprawną. Przy dwukrotnym stwierdzeniu takiego
przewinienia uczniowie tacy otrzymują ocenę naganną za dane przewinienie.
7. Oceniając ucznia należy uwzględnić jego dobrą wolę i wysiłek jaki wkłada w pracę nad
sobą
8. Punktem wyjścia do klasyfikacji zachowania ucznia jest ocena dobra
§ 21
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
§ 22
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
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5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii
informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład
komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 23
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 24.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 26.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 24.
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§ 24
1. 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 do 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. 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:
1) 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;
2) 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.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. 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 oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
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b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 25
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i § 26 ust. 9 oraz §18 ust.5 i 6.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o
której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, 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 rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem § 26 ust. 9.
7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza
lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
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§ 26
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole,
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do
końca marca.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.
10. Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w ust. 9 szczególnie
w następujących przypadkach:
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a) długotrwała choroba (ponad 2 miesiące) – umożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub
sanatorium,
b) spowodowanych zdarzeniami losowymi, silnych przeżyć utrudniających koncentrację,
obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej
w rodzinie,
d) zmiana szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana
z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
§ 27
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum:
1) 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 oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i ust. 5,6.
2) przystąpił odpowiednio do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
(określonym w odrębnych przepisach) lub egzaminu w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem:
a) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
przystępują do w/w sprawdzianu lub egzaminu,
b) uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia
do sprawdzianu przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły,
c) uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole
ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły,
d) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem, są zwolnieni
z odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu,
e) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do 20 sierpnia danego
roku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o
której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
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decyduje rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 28
1. Informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu dziecka, o Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania mogą uzyskać rodzice
(prawni opiekunowie) poprzez:
1) uczestnictwo w wywiadówkach i ogólnych spotkaniach rodziców;
2) indywidualne spotkania z wychowawca, nauczycielem przedmiotu z którego uczeń ma
problemy;
3) kontakt telefoniczny;
4) udzielenie informacji przez dyrektora lub zastępcę w przypadku nieobecności
nauczyciela, o którym mowa w ust.2 na podstawie dziennika lekcyjnego i zeszytu
spostrzeżeń;
5) wpisanie informacji o postępach i trudnościach w nauce do dzienniczka ucznia.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się w: szkolnej bibliotece, pokoju
nauczycielskim, w gabinecie dyrekcji, i u samorządu uczniowskiego. Przedmiotowe
Systemy Oceniania znajdują się w gabinecie dyrekcji i u nauczycieli.
3. Wybrane fragmenty WSO wywieszone są na tablicach ogłoszeń – I i II piętro szkoły.
4. Sprawy sporne miedzy uczniami ich rodzicami a nauczycielami, dotyczące oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół w trybie
ustalonym w Statucie.
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