ROZDZIAŁ VIII
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
§48
ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKONEGO
SYSTEMU OCENIANIA
1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty a także
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie punktowych ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11,
art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy o systemie oświaty;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
4. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów uczniów i określanie ich indywidualnych
potrzeb);
2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą
umownego symbolu).

5. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości;
2) umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.
6. Oceny dzielą się na:
1) bieżące (cząstkowe);
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne lub roczne;
b) końcowe.
7. Punktowe ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
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pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
8. Ocenianie bieżące ustala się w formie punktowej wyrażanej w całościach (zaokrąglenia
do całości dokonuje się zgodnie z zasadą przybliżania).
9. Oceny

klasyfikacyjne

śródroczne,

roczne

i

końcowe

ustala

się

wg następującej skali:

OCENA

LP.

OCENA SŁOWNA

a)

Celujący

6

cel

b)

Bardzo dobry

5

bdb

c)

Dobry

4

db

d)

Dostateczny

3

dst

e)

Dopuszczający

2

dop

f)

Niedostateczny

1

ndst

CYFROWA

SKRÓT

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w podpunktach a) - e). Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o
którym mowa w podpunkcie f).
10. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

OCENA SŁOWNA

SKRÓT

Wzorowe

wz

Bardzo dobre

bdb

Dobre

db

Poprawne

pop

Nieodpowiednie

ndp

Naganne

ng
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Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
11. Nauczyciele,

na

początku

każdego

roku

szkolnego

informują

uczniów

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej oraz realizowanego przez siebie programu nauczania, a także
o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela
przedmiotu;
2) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela
przedmiotu;
3) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym
zebraniu o wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
4) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów są dostępne u nauczycieli
uczących.
12. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i warunkach
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:
1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy;
2) rodzice ( prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu;
3)

kryteria i zasady oceniania zachowania dostępne są na stronie internetowej szkoły
oraz u wychowawców klas.
§ 49
ZASADY OPRACOWYWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
I KRYTERIA OCENIANIA

1.

Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów
na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw
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uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu cyklu
kształcenia.

2.

Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy
programowej.

3.

Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się
do

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej,

w

tym

poradni

specjalistycznej,

wskazującą

na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

indywidualnych

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tej opinii.

4.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki - nauczyciel
w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 50
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SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

1. Formy i metody:
1) odpowiedź ustna;
2) dyskusja;
3) praca domowa;
4) kartkówka;
5) sprawdzian;
6) referat;
7) praca w grupach;
8) praca dodatkowa;
9) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady itp.;
10) ćwiczenia laboratoryjne;
11) wytwory pracy własnej ucznia;
12) aktywność na zajęciach;
13) prace długoterminowe;
szczegółowo określone są w przedmiotowych systemach oceniania.
2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.
1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
a) obiektywizm,
b) indywidualizacja,
c) systematyczność,
d) jawność.
2) Sprawdzian nauczyciel zapowiada co najmniej na tydzień przed jego terminem
podając zakres materiału, który będzie podlegał sprawdzeniu.
3) Kartkówka z ostatniej lekcji może odbyć się bez zapowiedzi.
4) Kartkówka z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziana.
5) Kartkówka z ostatniej lekcji, kartkówka z trzech ostatnich lekcji - nie może trwać
dłużej niż 15 minut i nie podlega poprawie.
6) Termin oddania pisemnych prac kontrolnych (sprawdzian, kartkówka) – 14 dni.
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7) Jednego dnia może odbyć się 1 sprawdzian, w tygodniu mogą odbyć się
maksymalnie 3 sprawdziany. Dopuszczalna jest większa liczba sprawdzianów
w przypadku indywidualnych ustaleń nauczyciela z uczniami.
8) W przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy w dniu sprawdzianu, jego termin
należy

ponownie

uzgodnić

z

uczniami

(przy

czym

nie

obowiązuje

jednotygodniowe wyprzedzenie).
9) Uczeń może poprawić niekorzystny dla siebie wynik sprawdzianu w ciągu
14 dni tylko raz w semestrze z każdego przedmiotu (w przypadku, gdy
z przedmiotu sprawdzianów jest więcej niż trzy, dopuszczalna jest poprawa dwóch
z nich). Do dziennika wpisywana jest większa ilość punktów.
10) Uczeń może być jeden raz (w przypadku gdy zajęcia odbywają się w wymiarze
1 godzina tygodniowo) lub 2 razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji,
z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi zgłosić swoje
nieprzygotowanie przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku.
Nie ma to wpływu na ocenę końcową.
11) Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga
za sobą konsekwencje w postaci wpisania 0 punktów do dziennika w kategorii
praca domowa (odpowiedź).
12) Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze 1 godz./tygodniowo, to ocena
śródroczna/roczna wystawiana jest z co najmniej trzech punktowych ocen
cząstkowych (w tym dwóch prac pisemnych), jeżeli przedmiot realizowany jest
w wymiarze większym niż 1 godz./tyg., ocena śródroczna/roczna wystawiana jest
z co najmniej z 5 punktowych ocen (w tym minimum z dwóch prac pisemnych).
13) Przy punktowych ocenach cząstkowych z zajęć wychowania fizycznego
w kategoriach umiejętności ruchowe, wiadomości i sprawność fizyczna 50%
oceny to zaangażowanie i wkład pracy, drugie 50 % odpowiednio umiejętność
lub osiągnięty wynik.
14) Oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne ustala się w stopniach po przeliczeniu
punktów na procenty:
celujący - 100% - 95%
bdb - 94% - 85%
db - 84% - 70%
dst - 69% - 50%
dop - 49% -30%
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ndst - poniżej 30%
15) Szczegółowe kryteria oceniania zostały określone w Przedmiotowych Systemach
Oceniania.
16) Prace domowe są sprawdzane ilościowo na każdej lekcji, zaś jakościowo w miarę
potrzeb.
17) Zasady i formy poprawiania osiągnięć ( korygowania niepowodzeń) uczniów:
1) po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka) dokonuje się analizy
błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu
klasowego;
2) uczniowie,

u

których

stwierdzono

braki

w

wiadomościach

i umiejętnościach, mogą je uzupełnić, wykonując dodatkowe zadania
domowe;
3) uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w ciągu 14 dni w terminie
ustalonym przez nauczyciela;
4) jeżeli uczeń nie napisze pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel może
przeprowadzić sprawdzian na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny;
5) uczeń może poprawić niekorzystny dla siebie wynik sprawdzianu
w ciągu 14 dni, tylko raz z każdego przedmiotu w ciągu całego semestru
(w przypadku gdy z przedmiotu sprawdzianów jest więcej niż trzy,
dopuszczalna jest poprawa dwóch z nich). Do dziennika wpisywana jest
większa ilość punktów.
3. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów.
1) Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny oraz arkusze ocen, w których
dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
2) Nauczyciel przechowuje sprawdziany i kartkówki ucznia do końca danego roku
szkolnego. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymać je do
wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela, tylko na terenie szkoły.
3) Informacje o zachowaniu uczniów odnotowywane są w dzienniku.
4) Nagrody i wyróżnienia, kary, nagany nauczyciele odnotowują w dzienniku
elektronicznym.
5) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji
z wyróżnieniem.
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6) Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia
odnotowuje się sukcesy ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
7) W przypadku niewłaściwego wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych
na wniosek wychowawcy, nauczyciela mogą zostać uchylone przywileje
związane z ocenianiem:
a) zgłaszanie nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych,
b) możliwość poprawiania niekorzystnych ocen z prac pisemnych.
§ 51

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA
UCZNIÓW I RODZICÓW
O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH
1. Oceny, oceny punktowe są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów
prawnych).
2. Uczeń informowany jest o ocenie, ocenie punktowej w momencie jej wystawienia.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela
przedmiotu do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni)
mogą otrzymać je do wglądu podczas zebrań, konsultacji, po wcześniejszym
umówieniu się z nauczycielem, tylko na terenie szkoły.
4. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów przez wychowawców
co najmniej 4 razy w roku szkolnym podczas zebrań oraz przez nauczycieli uczących
w czasie indywidualnych rozmów.
5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej po I semestrze
i

na

6

tygodni

przed

klasyfikacyjnym

posiedzeniem

rady pedagogicznej

końcoworocznej:
1) nauczyciele przedmiotów informują ustnie uczniów o prognozowanych ocenach,
w tym prognozowane oceny niedostateczne odnotowują w dzienniku;
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2) wychowawcy klas są zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców
(opiekunów

prawnych)

o

prognozowanych

ocenach

niedostatecznych

i zmniejszonych ocenach zachowania. Kopię pisma podpisaną przez rodzica
(opiekuna prawnego) wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego.

6. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani do wystawienia
ocen i poinformowania uczniów o wystawionych dla nich stopniach śródrocznych
lub rocznych.
7. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list
gratulacyjny na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.
8. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy mogą się
odbywać pod warunkiem, że nie zakłócają organizacji pracy nauczyciela. Nauczyciel
ma prawo odmówić rodzicowi rozmowy, gdy zajdą ww. okoliczności.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminów
klasyfikacyjnych i poprawkowych jest udostępnione do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom) przez dyrektora lub wicedyrektora w sekretariacie
szkoły;
§ 52
KLASYFIKOWANIE
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikację uczniów:
1) śródroczną;
2) roczną.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu
ocen klasyfikacyjnych, poprzez obliczenie sumy średnich punktów z poszczególnych
obszarów oceniania i przeliczeniu ich na procenty wg skali określonej w WSO oraz
ocen zachowania.
1
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2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, wg skali określonej
w WSO.
3. Na zakończenie każdego semestru nauczyciel ma możliwość przyznania uczniowi
premii (do 5% punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu). Dodaje się ją
do średniej wyliczonej z punktów, które otrzymał uczeń w półroczu.
4. Klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
na danym etapie kształcenia i dokonuje się jej w klasie programowo najwyższej.
Składają się na nią:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się odpowiednio w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej zespołu klasowego oraz biorąc pod uwagę samoocenę ucznia.
Wychowawcy

przedstawiają

ocenę

na

klasyfikacyjnym

posiedzeniu

rady

pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

7. Oceny klasyfikacyjne i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO,
nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko
w

wyniku

egzaminu

poprawkowego.

Zasady

przeprowadzania

egzaminu

poprawkowego są określone w WSO.
9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów
z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
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10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

11. Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
są zobowiązani do wystawienia ocen z przedmiotów, a wychowawca - oceny
zachowania i poinformowania uczniów o otrzymanych przez nich ocenach.
12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
14. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
15. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 15 pkt.2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
17. Uczniowi, o którym mowa w ust.15 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny
nie ustala się oceny zachowania.
18. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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19. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
20. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(opiekunami prawnymi).
21. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się egzaminów
klasyfikacyjnych z:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania
fizycznego oraz
b) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
22. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.13, 14 i 15 pkt. 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
23. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.15 pkt. 2, przeprowadza
komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
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) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których
jest przeprowadzany ten egzamin.
24. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym
mowa w art.20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie
naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do
oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
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25. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 14 pkt.2 oraz jego
rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
26. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
27. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 20, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa
w ust.15 pkt.2 – skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego
odpowiedziach ustnych lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
28. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
29. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
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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.
30. Ustalona przez komisję 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 negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem art.44m ust.1 ustawy.
31. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
32. Przepisy ust. 29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 52a
Klasyfikacja śródroczna
1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
1) Nauczyciele przedmiotów ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach,
w tym prognozowane oceny niedostateczne odnotowują w dzienniku.
2) Wychowawcy klas są zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców
(opiekunów

prawnych)

o

przewidywanych

ocenach

niedostatecznych

z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych (wraz z informacją nauczyciela
przedmiotu dotyczącą zakresu materiału do opracowania w wyznaczonym
terminie).
3) Wychowawcy klas są zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych zmniejszonych ocenach zachowania.
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4) Kopię podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) informacji wychowawca
przechowuje do końca roku szkolnego.
5) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo

wyższej,

szkoła

umożliwia

uczniowi

uzupełnienie

braków

w następujący sposób:
a) uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych,
b) konsultacje indywidualne z nauczycielem,
c) organizowanie pomocy koleżeńskiej.
§ 52b

Klasyfikacja roczna
1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
1) Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje uczniów o przewidywanych ocenach
rocznych na 6 tygodni przed ich wystawieniem.
2) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić chęć poprawy
przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeśli uczeń spełnia
następujące warunki:
a) jeżeli, przewidywana ocena jest oceną niedostateczną:
- warunkiem uzyskania oceny wyższej niż niedostateczna jest systematyczna praca
ucznia do ostatecznego terminu wystawienia ocen oraz regularne uczęszczanie
na zajęcia;
b) jeżeli przewidywana ocena jest oceną wyższą niż niedostateczna, poprawa
oceny możliwa jest w sytuacji gdy uczeń:
- reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach
szczebla międzyszkolnego i zajmuje w nich czołowe miejsca lub
- gdy po przeliczeniu punktów na procenty wynik jest niższy o 4% od
wymaganego na daną ocenę
3) Chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny powinna być zgłoszona
do nauczyciela danego przedmiotu w ciągu tygodnia od uzyskania przez ucznia
informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
4) Nauczyciel określa harmonogram poprawy, tj. zakres materiału, formę i termin
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zaliczenia, którego uczeń zobowiązany jest przestrzegać.
5) Warunkiem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
jest:
a) zaliczenie materiału na odpowiednią ilość punktów,
b) terminowe przystąpienie do poprawy (z pominięciem sytuacji losowych),
6) Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną,
wychowawca informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów). Przekazuje
również informację o decyzjach rady pedagogicznej dotyczących egzaminów
poprawkowych lub nieotrzymania przez ucznia promocji.
2. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.
1) Na sześć tygodni przed terminem wystawiana ocen zachowania wychowawca
informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania.
2) Uczeń lub prawny opiekun, który nie zgadza się z propozycją rocznej oceny
zachowania w ciągu trzech dni powinien zgłosić pisemnie chęć poprawienia oceny
z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Uczeń może starać się o dwie najwyższe oceny zachowania, jeżeli na koniec
pierwszego semestru miał co najmniej ocenę „dobrą”.
4) Wychowawca razem z uczniem, w oparciu o WSO, ustala listę działań, które
powinien podjąć uczeń, aby otrzymać dodatkowe punkty w celu uzyskania
wyższej oceny zachowania
5) Sprawdzenie wyników działań i wystawienie odpowiedniej oceny w zależności
od spełnienia w/w warunków następuje w terminie zgodnym z WSO (na 3 dni
przed końcoworocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej).
3. W klasyfikacji rocznej obowiązuje również ust.1 pkt.1 z klasyfikacji śródrocznej.

§ 53
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EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Uczeń, który uzyskał ocenę
niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy
za zgodą rady pedagogicznej.
2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przeprowadza się go w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 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 prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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. Pytania pisemnego egzaminu poprawkowego obejmują cały zakres materiału
realizowanego w danej klasie, a ocena jest wystawiana zgodnie z kryteriami ocen prac
kontrolnych zawartymi w WSO.
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7. Do końca roku szkolnego uczeń otrzymuje od nauczyciela spis wymagań
podstawowych.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn 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.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z uwzględnieniem § 54 ust. 9.
§ 54

PROMOWANIE
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
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1) na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe
od oceny niedostatecznej,
2) przystąpił do egzaminu,
3) zrealizował projekt edukacyjny (z wyjątkiem sytuacji, gdy był z niego zwolniony).
3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą roczną lub końcową ocenę zachowania otrzymuje świadectwo
promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust.4, wlicza się także roczne (końcowe) oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 4, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych
(końcowych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten
sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej
w górę.
7. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy o systemie oświaty, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych
ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy o systemie oświaty, kończy szkołę
podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75.
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9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
§ 55

MOTYWOWANIE UCZNIA DO DALSZEJ PRACY
1. Motywowanie ucznia do dalszej pracy odbywa się przez:
1) rozmowy z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) na temat mocnych
i słabych stron ucznia, jego predyspozycji oraz zachęcanie do dalszej pracy;
2) stwarzanie uczniowi możliwości poprawienia niesatysfakcjonującej go oceny;
3) nagradzanie ucznia za przejawianą aktywność w czasie zajęć lekcyjnych - zgodnie
z WSO uczeń otrzymuje plusy, z których wystawiana jest ocena do dziennika;
4) przydzielanie uczniowi dodatkowych zadań, za wykonanie których uczeń
ma możliwość otrzymania pozytywnej oceny;
5) udzielanie pisemnych pochwał w dzienniku lekcyjnym lub wstawianie oceny
bardzo dobrej lub celującej z przedmiotu za szczególnie aktywną pracę na lekcji;
6) nagradzanie pozytywną oceną nawet najmniejszych postępów w nauce.
7) przyznawanie uczniowi premii (do 5% punktów możliwych do zdobycia z danego
przedmiotu) na zakończenie każdego semestru.
§ 56

WSPOMAGANIE UCZNIA W SAMODZIELNYM ROZWOJU
1. Wspomaganie ucznia w samodzielnym rozwoju odbywa się poprzez:
1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
2) umożliwienie uczniowi udziału w zajęciach pozalekcyjnych - zespołach
wyrównawczych i kołach zainteresowań;
3) zachęcanie ucznia do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i zawodach sportowych oraz pomoc w przygotowaniu się do nich;
4) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia poprzez wskazywanie mu źródeł
informacji i metod pracy;
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5) uczenie samokontroli i samooceny własnego działania;
6) wprowadzanie ucznia w świat kultury i nauki poprzez udział w wydarzeniach
artystycznych oraz zachętę do oglądania programów kulturalnych, przyrodniczych
itp.;
7) różnicowanie stopnia trudności prac domowych;
8) dodatkowe, długoterminowe samodzielne prace domowe (np. dodatkowe lektury,
referaty, albumy, prace projektowe);
9) kontrolę i ocenę (pochwałą i stopniem) samodzielnej pracy na zajęciach
lekcyjnych.
§ 57

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
1. Śródroczna i roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji
wychowawcy nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej, uwzględniając:
1) punktację;
2) samoocenę ucznia;
3) opinie uczniów wyrażających własne zdania o zachowaniu kolegów;
4) opinie nauczycieli i pracowników szkoły;
5) uwagi odnotowane w dzienniku;
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3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną (końcową) ustala się według
następującej skali:
1) wzorowe (wz)
2) bardzo dobre (bdb)
3) dobre (db)
4) poprawne (pop)
5) nieodpowiednie (ndp)
6) naganne (ng)
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca
przedstawia ją do zatwierdzenia na posiedzeniu rady pedagogicznej.
7. Ustala się wzór rubryk do zapisu i obliczania punktacji.
Nr ucznia

Punkty

Punkty

Suma

w dzienniku

dodatnie

ujemne

punktów

Ocena

§ 57a

Kryteria ocen zachowania:
1. Ustala się następującą liczbę punktów, na poszczególne oceny zachowania:
1) wzorowe – 220 i więcej punktów;
2) bardzo dobre – 180 - 219pkt.;
3) dobre – 130 – 179 pkt.;
4) poprawne – 80 – 129 pkt.;
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5) nieodpowiednie - 21 – 79 pkt.;
6) naganne – 20 i mniej punktów.
7) 120 pkt. – kredyt (między oceną poprawną a dobrą)
2. Punkty dodatnie przyznawane są według następujących zasad:
1) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
a) rozgrywki międzyszkolne – 10 pkt./semestr,
b) udział w zawodach szczebla wojewódzkiego (w każdej dyscyplinie) – 20
pkt./semestr,
c)

udział w zawodach szczebla centralnego (w każdej dyscyplinie) – 30
pkt./semestr.

2) Udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych oraz w olimpiadach
przedmiotowych:
a) etap szkolny – 5 pkt. / konkurs,
b ) etap rejonowy – 20 pkt./konkurs,
c) etap wojewódzki – 50 pkt./konkurs.
3) Udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły:
a) udział 5 pkt./konkurs, dodatkowo:
b) laureat w 1-2 konkursach – 10 pkt./semestr,
c)laureat 3 i więcej – 20 pkt./semestr.
4) Aktywne sprawowanie funkcji w klasie – 20 pkt.
5) Praca na rzecz klasy:
a) przygotowanie ZW- 20 pkt.,
b) inne działania- 5pkt. za każde działanie.
6) Aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego – do 30 pkt., po konsultacji
z opiekunem Samorządu.
7) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:
a) poczet sztandarowy – 10 pkt./wyjście,
b) udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta – 30 pkt./semestr,
c) Miejska Debata Samorządów Uczniowskich- 30 pkt./semestr.
8) Uczestnictwo w organizowaniu imprez szkolnych - do 30 pkt. za imprezę. Ilość
punktów proponuje nauczyciel organizujący imprezę i tę informację bezpośrednio
po wydarzeniu przekazuje wychowawcy klasy.
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9) Praca na rzecz środowiska lokalnego (poza godzinami zajęć lekcyjnych) – do 30
pkt./semestr:
a) wolontariat,
b) harcerstwo,
c) inne działania.
10) Wzorowa frekwencja – 20 pkt., jako nagroda dla ucznia, który nie ma ani jednej
godziny nieusprawiedliwionej.
11) Punktualność – 20 pkt. jako nagroda dla ucznia, który nie ma żadnego spóźnienia
w semestrze.
12) Brak uwag o niewłaściwym zachowaniu – 5 pkt. za miesiąc.
13) Każda pochwała zgłoszona wychowawcy lub odnotowana w dzienniku – 10 pkt.
14) Wychowawcy klasy przysługuje do 40 pkt. w semestrze, w tym za kulturę osobistą
oraz inne, udokumentowane działania ucznia.
15) Kulturalne zachowanie poza szkołą podczas zorganizowanych wyjść, wycieczek
- 10 pkt./semestr.
16) Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych- 5pkt./semestr za każde zajęcia.
3. Punkty ujemne przyznaje się według następujących zasad:
1) Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna – -5 pkt.
2) Każde nieusprawiedliwione spóźnienie – -2 pkt.
3) Przeszkadzanie na lekcjach lub niewykonywanie poleceń nauczyciela – -5 pkt.
za każdą zgłoszoną lub wpisaną w dzienniku uwagę.
4) Każde aroganckie odezwanie się, agresja słowna wobec innych – -10 pkt. za każdą
zgłoszoną lub odnotowaną w dzienniku uwagę.
5) Używanie urządzeń telekomunikacyjnych na lekcji - -10pkt. za każdą zgłoszoną lub
zapisaną uwagę.
6) Agresja wobec innych:
a) słowna (obrażanie, wyzwiska)- -20 pkt.
b) fizyczna:
- bójka- -20 pkt,
- pobicie- -50 pkt,
c) psychiczna:
- cyberprzemoc- -50 pkt,
- nękanie psychiczne- -50 pkt.
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za każdą zgłoszoną lub odnotowaną w dzienniku uwagę.
7) Niewłaściwe odnoszenie się do uczniów młodszych, utrudniające adaptację
do nowego środowiska – -50 pkt.
8) Używanie wulgarnego słownictwa – -15 pkt. za każdą zgłoszoną lub odnotowaną w
dzienniku uwagę.
9) Niszczenie mienia szkolnego – do -50 pkt.
10) Niszczenie rzeczy innych uczniów – do -50 pkt.
11) Kradzież i wyłudzanie – -50 pkt.
12) Palenie papierosów, również e-papierosów – -20 pkt. za każdą zgłoszoną
lub odnotowaną uwagę.
13) Picie alkoholu i używanie środków odurzających – -50 pkt.
14) Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru i makijażu, urządzeń elektronicznych
- -5pkt dziennie.
15) Niewypełnianie podjętych zobowiązań – każdorazowo – -10 pkt.
16) Naganne zachowanie poza szkołą, brak dyscypliny, niewykonywanie poleceń
opiekuna, samowolne oddalanie się od grupy w czasie:
a) wyjść do kina, teatru, muzeum itp.,
b) wycieczek,
c) biwaków,
d) rajdów,
e) zawodów sportowych,
f) rekolekcji,
g) innych wyjść – -10 pkt. za każdą zgłoszoną lub odnotowaną uwagę.

§ 57b
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:
1. Na sześć tygodni przed zamierzonym terminem wystawiania ocen zachowania
wychowawca informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania.
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2. Uczeń lub prawny opiekun, który nie zgadza się z propozycją rocznej oceny
zachowania, w ciągu 3 dni powinien pisemnie zgłosić wychowawcy klasy chęć
poprawienia oceny z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Uczeń może starać się o dwie najwyższe oceny zachowania, jeżeli na koniec
pierwszego semestru miał co najmniej ocenę „dobrą”.
4. Wychowawca razem z uczniem, w oparciu o WSO, ustala listę działań, które powinien
podjąć uczeń, by otrzymać dodatkowe punkty w celu uzyskania wyższej oceny
zachowania.
5. Sprawdzenie wyników działań i wystawienie odpowiedniej oceny w zależności
od spełnienia w/w warunków następuje na 3 dni przed rocznym posiedzeniem rady
klasyfikacyjnej.
6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
4) pedagog;
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5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
9. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena
jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną klasyfikacyjną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
§ 58

PROCEDURA EWALUACJI WSO
1. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonywana jest w razie potrzeby
na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli, rodziców (opiekunów).
2. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zatwierdzane są uchwałą rady
pedagogicznej.

2
8

