ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA (ze Statutu SP Bełk)
§ 32
1. Szkoła posiada „Zasady Szkolnego Oceniania” (ZSO), które są integralną częścią statutu i są
systematycznie monitorowane oraz ewaluowane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.
2. W szkole obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania, które określają:
1) sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych,
2) warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
3) o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania
i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych,
4) o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowania,
5) o sposobie

udostępniania uczniowi i jego rodzicom (na ich wniosek) do wglądu

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania.
3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają 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.
4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania obejmują:
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, które umożliwiają
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
uczniów;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych 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.
5. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w trzecim tygodniu stycznia lub jeżeli ferie zimowe
przypadają w terminie wcześniejszym odpowiednio w ostatnim tygodniu przed feriami.
7. Klasyfikację roczną przeprowadza się w przedostatnim tygodniu nauki.
8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku
braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor
powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w
danym oddziale.
9. Uczeń kończy szkołę:
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 niedostatecznej oraz;
2) jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego do roku 2019.
10. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w
ust. 7 uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
11. W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców na
pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami:
1) o wymaganiach edukacyjnych;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz;
3) o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;
4) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i
konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;
5) o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny
klasyfikacyjne;
6) na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.
§ 33

Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych
1. Nauczyciele oceniają na

i rocznych ocen klasyfikacyjnych

bieżąco i ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
3. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone
jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac
pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:
1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);
2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność
logiczna wypowiedzi pisemnych);
3) wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie
poleceń);
4) obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i
problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);
5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych,
społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
7) rozwój ruchowy;
8) korzystanie z komputera;
9) język obcy.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę pisemną – skala oznaczeń
cyfrowych od 1 do 6 do dziennika lekcyjnego oraz werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji
przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć.

1) podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący
się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku oraz możliwości psychofizycznych,
1) dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności stosowane
i oceniane są prace pisemne, w tym: karty pracy, prace domowe, testy, sprawdziany i
inne formy prac pisemnych,

2) sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami i
umiejętnościami podlegającymi ocenie opisowej. Stopień ich opanowania, oraz
kierunek, w jakim uczeń powinien pracować dalej są podstawą do komentarza
pisemnego nauczyciela.
5.W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
1) wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym
roku szkolnym,
2)roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
6.Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
wychowawca powiadamia uczniów rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.
1. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice
mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek
zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.
2. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
3. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 8 pkt.1- 5.
4.

Negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 8 pkt. 6.

5.

Oceny bieżące ustala się według skali opisanej w pkt. 8 z tym że przewiduje się „+” .

12. Ocenę cząstkową z plusem (+) otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności są opanowane
w większym stopniu niż na daną ocenę, ale nie w pełnym zakresie na ocenę wyższą.
13. W ocenie pracy na lekcji ucznia dopuszcza się stosowanie znaku „+”.

Trzy znaki „+” , które wpisuje się w rubryce zatytułowanej „Praca na lekcji” równoważne są z
otrzymaniem oceny bardzo dobrej wpisanej obok tych znaków.
14. Braki zadania domowego zgłoszone przez ucznia odnotowuje się zapisem „bz”.
W ciągu półrocza dopuszcza się otrzymanie przez ucznia:
Dwóch znaków „bz” – j.polski, matematyka
Jednego znaku „bz” – pozostałe przedmioty
15. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji( w tym brak stroju na wf oraz brak przyborów
plastycznych) odnotowuje się zapisem „np”
W ciągu półrocza dopuszcza się otrzymanie przez ucznia:
Dwóch znaków „np” – j.polski, matematyka
Jednego znaku „np” – pozostałe przedmioty
16. Wpisanie „np.” lub „bz” pełni funkcję informacyjną o skorzystaniu ucznia z przywileju.
17. Za większą ilość nieodrobionych zadań domowych uczeń otrzymuje oceny niedostateczne.
18. Za brak zadania nie zgłoszony przed lekcją uczeń także otrzymuje ocenę niedostateczną.
19. Uczeń wracający do szkoły po dłuższej nieobecności (ponad tydzień) spowodowanej chorobą
lub zdarzeniem losowym może w pierwszym dniu nie mieć odrobionego zadania domowego i
może nie być oceniany przez trzy dni. W tym przypadku braku przygotowania ucznia nie
odnotowuje się.

1.

Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany
można poprawić w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia o wystawionej ocenie. Do
dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu
tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie
lub nie zgłoszenie się w ciągu tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w
kryteriach oceny zachowania.

2.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek rodziców ucznia sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w ramach konsultacji i zebrań z rodzicami.

3.

Formy oceniania obowiązujące w szkole to:
1) sprawdzian (praca klasowa, test kompetencji) – przez sprawdzian (pracę klasową, test
kompetencji) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności
trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest
przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w

dzienniku elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być
przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
2) krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę
sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 20 minut. Jeśli praca jest
niezapowiedziana obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji, a jeśli
zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez
nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania
krótkiej pracy pisemnej z wyjątkiem prac zapowiedzianych.
3) odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału
nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.
4) praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w
dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne.
5) praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji,
twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe
efekty pracy zespołu.
4.

Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym
informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

5.

Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia
oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.

6.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyk 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.

7.

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego

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 1,2 i 3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego
w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna);
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na
podstawie tej opinii.
10.

W klasach IV – VIII obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

i

umiejętnościami;
c) w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu
nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także
zadania wykraczające poza program nauczania;
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania przedmiotu w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę

do rozwiązywania zadań i

problemów w nowych sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
podstawowe wymagania zawarte w programie;

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy

z danego przedmiotu w

ciągu dalszej nauki;
b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
30.

W klasach IV-VIII SP oraz II-III G prace pisemne oceniane są wg następującej skali

procentowej:
min. 90% + zadanie dodatkowe - celujący
90 - 100 % - bardzo dobry
75 - 89 % - dobry
50 - 74 % - dostateczny
35 - 49 % - dopuszczający
0 - 34 % - niedostateczny

31. Oceny klasyfikacyjne i bieżące z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
32.

Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych.

33.

Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni od uzyskania wiadomości
o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany

do dyrektora szkoły

wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i
wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
34.

Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

35.

Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian,
wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

36.

Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.

37.

Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

38.

Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i
rodziców w sposób określony w statucie.

39.

Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.
§ 34
Ocenianie zachowania uczniów

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się
o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
norm etycznych a w szczególności:
1) wywiązywania się z obowiązków ucznia;
2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałości o honor i tradycję szkoły;
4) dbałości o piękno mowy ojczystej;
5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

i

7) okazywania szacunku innym osobom.
3. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień
spełniania kryteriów określonych w ust.2.
4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
5. W klasach IV – VIII SP oraz II-III G ustala się następujące kryteria uwzględniające ilość
zdobytych punktów przez ucznia z zachowaniem ustalonych reguł oceniania zachowania:
a) wzorowe: ponad 250 pkt – półrocze; rok szkolny- ponad 500 pkt.
( z zastrzeżeniem, że uczeń nie może mieć więcej niż 35 punktów ujemnych
na półrocze oraz 70 punktów ujemnych w całym roku szkolnym)
b) bardzo dobre: od 150 do 250 pkt. – półrocze; rok szkolny 300 do 500 pkt.
(z zastrzeżeniem, że uczeń nie może mieć więcej niż 50 punktów ujemnych
na półrocze oraz 100 punktów ujemnych w całym roku szkolnym)
c) dobre: od 50 do 149 pkt. – półrocze, rok szkolny 100 do 298 pkt.
(z zastrzeżeniem, że uczeń nie może mieć więcej niż 70 punktów ujemnych
na półrocze oraz 140 punktów ujemnych w całym roku szkolnym)
d) poprawne: od (-49) do 49 pkt. – półrocze; rok szkolny – (-98)-98 pkt.
e) nieodpowiednie: od -150 do -50 pkt. – półrocze; rok szkolny – (-300)-(-100) pkt.
f) naganne: poniżej (-150) pkt. –półrocze; rok szkolny – (-300) pkt.
6. Każdy uczeń na początku półrocza (tj. dwa razy w roku szkolnym) otrzymuje kredyt:
100 pkt. Punktacja uzyskana przez ucznia w pierwszym półroczu jest kontynuowana
w drugim półroczu
7.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach IV – VIII SP oraz II-III G

PUNKTY DODATNIE


100% frekwencja w półroczu-30p



wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia (może przyznać wychowawca raz w
półroczu)-20p



dbałość o rozwój własnych zainteresowań (udział w kółkach, czytelnictwo, itp.- raz
w półroczu)-20p



wywiązywanie się z dodatkowej pracy nie ujętej w kryteriach-10p



pomoc kolegom w nauce w czasie wolnym-20p



praca na rzecz klasy(np. gazetki, kwiaty)-10p



praca na rzecz szkoły- 20p



praca w organizacjach szkolnych(np. w samorządzie szkolnym, klasowym)- raz
w półroczu-30p



pomoc w bibliotece lub w sklepiku szkolnym – raz w półroczu - 20p



udział w szkolnym etapie konkursu interdyscyplinarnego , przedmiotowego – 10p



udział w rejonowym etapie konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego – 20p



udział w wojewódzkim etapie konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego - 40p



uzyskanie tytułu laureata – 50p



udział w innych konkursach – 10p
Etap szkolny

- I miejsce – 15p
- II miejsce – 10p
- III miejsce – 5p

Etap międzyszkolny - I miejsce – 20p
- II miejsce – 15p
- III miejsce – 10p
Etap rejonowy

- I miejsce – 40p
- II miejsce – 30p
- III miejsce – 20p

Etap wojewódzki

- I miejsce – 50p
- II miejsce – 40p
- III miejsce – 30p

Etap ogólnopolski, międzynarodowy

- I miejsce – 60p
- II miejsce – 50p
- III miejsce – 40p



udział w zawodach sportowych(zespołowo) - 5p
Etap miejski

- I miejsce – 15p
- II miejsce – 10p

- III miejsce – 5p
Etap powiatowy

- I miejsce – 30p
- II miejsce – 20p
- III miejsce – 10p

Etap rejonowy

- I miejsce – 40p
- II miejsce – 30p
- III miejsce – 20p

Etap wojewódzki

- I miejsce – 50p
- II miejsce – 40p
- III miejsce – 30p



udział w zawodach sportowych (indywidualnie) – 10p
Etap miejski

- I miejsce – 30p
- II miejsce – 20p
- III miejsce – 10p

Etap powiatowy

- I miejsce – 40p
- II miejsce – 30p
- III miejsce – 20p

Etap rejonowy

- I miejsce – 50p
- II miejsce – 40p
- III miejsce – 30p

Etap wojewódzki

- I miejsce – 60p
- II miejsce – 50p
- III miejsce – 40p



udział w akademiach i uroczystościach szkolnych – 10 lub 30



wzorowe przestrzeganie zasad organizacyjnych na wycieczce i podczas zorganizowanych
wyjść poza teren szkoły – 10p



właściwe reagowanie na niepożądane zachowania innych (nałogi, przejawy brutalności i
wulgarności) – 10p



pomoc uczniom niepełnosprawnym w szkole i poza nią (może przyznać wychowawca raz w
półroczu) – 30p



wzorowe pełnienie dyżurów (np. w szatni, jadalni…..) -40p



kultura osobista w szkole i poza nią – przyznaje wychowawca raz w półroczu – 20p



praca na rzecz innych – 10p



działalność charytatywna, wolontariat -20p



zaangażowanie ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego – punkty zależne od
zaangażowania.

PUNKTY UJEMNE


przeszkadzanie na lekcji – 5p



niewykonywanie poleceń nauczyciela – 5p



spóźnianie się na lekcję – 5p



niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań – 10p



nieusprawiedliwieni lekcji (każda 1 godzina) – 5p



ucieczka z lekcji, wagary (każda 1 godzina) – 10p



brak zeszytu korespondencji – 5p



nieprzygotowanie się do lekcji, w tym : brak zeszytu przedmiotowego, stroju na w-f,
przyborów, materiałów plastycznych itp. – 5p



nieuzasadnione przebywanie na korytarzu, boisku szkolnym i w innych miejscach- 5p



niewykonywanie notatek na zajęciach – 5p



przetrzymywanie książek z biblioteki – 5p



niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku – 30p oraz koszty naprawy



kradzież – 50p



zmuszanie, wyłudzanie – 20p



oszukiwanie ( w tym ściąganie) – 10p



fałszowanie podpisów, dokumentów, dopisywanie ocen – 20p



niewłaściwe używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w
szkole-50p



brak odpowiedniego stroju ( w tonacji biało-granatowej) na uroczystościach szkolnych i na
egzaminie – 10p



brak odpowiedniego, jednolitego stroju-mundurka – 5p



nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych oraz apeli – 10p



nieodpowiednie zachowanie w czasie wycieczek i zorganizowanych wyjść poza teren szkoły
( m.in. samowolne oddalenie się) – 30p



brak szacunku wobec symboli narodowych – 10p



propagowanie idei totalitarnych, ksenofobia, rasizm, itp. – 10p



wulgarne słownictwo – 10p



zaczepianie słowne – 5p



zaczepianie fizyczne – 10p



bójka, pobicie- 30p



opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw – 5p



palenie papierosów – 50p



picie alkoholu pod każdą postacią – 100p



posiadanie , rozprowadzanie i używanie narkotyków oraz innych środków odurzających –
100p



używanie niebezpiecznych przedmiotów – 20p



noszenie emblematów klubowych propagujących narkotyki – używki – środki odurzające10p



samowolne oddalenie się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych wyjść poza
teren szkoły – 20p



niewłaściwe zachowanie, żucie gumy – 5p



niewłaściwy strój ( właściwy strój to zakryte ramiona, kolana i brzuch), noszenie czapki i
kaptura – 5p



brak zamiennego obuwia – 5p



noszenie kolczyków przez chłopców oraz noszenie kolczyków przez dziewczyny poza 1
parą w uszach – 5p



niewłaściwy wygląd – 5p- fryzura(włosy farbowane, postawione na żelu, wygolone)
- paznokcie – malowanie i żelowanie
- makijaż



zaśmiecanie otoczenia – 5p



niszczenie rzeczy innych osób – 30p oraz koszty naprawy



aroganckie zachowanie się wobec nauczycieli i innych pracowników w szkole i poza nią –
20p

8.

Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku elektronicznym.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
10.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 35

1. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
2. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
4. nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza
pomocniczego;
5. pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy
najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych;
6. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze
dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym
zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu
zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.
§ 36
1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VIII SP oraz II – III G odbywa się według
kryteriów:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
b) wyróżnia się kulturą osobistą;
c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i
ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze
nosi strój galowy;
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich
nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej
niż trzy usprawiedliwione spóźnienia;
g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma udokumentowane
osiągnięcia pozaszkolne;
h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
l) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem
do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
b) wyróżnia się kulturą osobistą;
c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i
ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze
nosi strój galowy;
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich
nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej
niż cztery usprawiedliwione spóźnienia;
g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
h) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
i) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
j) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
k) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)

dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;

b)

cechuje go kultura osobista;

c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i
ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze
nosi strój galowy;
d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
e) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
f) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
h) w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;
i) w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym
zachowaniu;
j) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze
odnoszą pozytywny skutek;
b) dba o swoje zdrowie i higienę osobista;

c) czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień, w tym
co najmniej 4 usprawiedliwione);
d) ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu;
e) stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;
f) stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;
g) stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;
h) stara się nie uczestniczyć w konfliktach.
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a)

nie wywiązuje się obowiązków ucznia;

b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego
zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
d) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
e) w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy;
f) w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
g) wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;
h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
i) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
j) ulega nałogom i namawia do nich innych;
k) nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a)

nie wywiązuje się obowiązków ucznia;

b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad

właściwego

zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i
środowiska;
e) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
f) dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;
g) ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
h) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
i) pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem
policyjnym;
j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

§ 37
1. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zachowania.
2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o
przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o
podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez
uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o
jedną wyżej.
4. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie
w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje
zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
5. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność wystawienia
przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora
szkoły.
6. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej
ucznia i jego rodziców.
§ 38
Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe
1. Uczeń może nie być klasyfikowany 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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy
klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia zebrania rady
pedagogicznej.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii
nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się również dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny
poza szkołą. Wówczas uczniowi nie ustala się oceny zachowania oraz nie przeprowadza się
egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć

artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami egzamin odbywa
się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
7) Do protokołu dołącza się odpowiednio 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.
§ 39
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch
przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, z zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziału 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.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
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;
7) Do protokołu dołącza się odpowiednio 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.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym prze
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, otrzymać za zgodą rady pedagogicznej,
promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, są realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela uczącego
tego przedmiotu i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.

§ 40
Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później
jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie
z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
4. W przypadku zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor 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 nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
10. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor
powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
11. Ustalona przez komisję, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12.

Z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
6) Protokół z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.
§ 41

Promowanie uczniów
1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania
dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne
pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

umysłową w stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych ocen
klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych 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.
9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, 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.
10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
12. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 10 powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej.
13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 42
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin

ósmoklasisty

jest

przeprowadzany

na

podstawie

wymagań

określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w
jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia.
4. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
ósmoklasisty;
2) wskazującą przedmiot do wyboru;
3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języku regionalnym.
5. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące
przed terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;
3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym.
6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na

niepełnosprawność

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym

lub

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio
laureata

lub

finalisty.

Zaświadczenie

przedkłada

się

przewodniczącemu

zespołu

egzaminacyjnemu.
10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
11. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 3 z innego
języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został
zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony
nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową
komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy
się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
12. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
3) przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w
szkole.

13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,
może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
ucznia.

§ 43
Dokumentacja oceniania
1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane:
1) w dziennikach zajęć lekcyjnych (forma papierowa lub/i elektroniczna);
2) w arkuszach ocen;
3) w zeszycie uwag i pochwał dotyczących zachowania ucznia;
4) w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli
w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów;
5) za pomocą sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów;
6) w analizach ze sprawdzianów i testów kompetencji uczniów;
7) w informacjach o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
8) w dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
9) w

dokumentacji

sprawdzianu

wiadomości

i

umiejętności

przeprowadzonym

w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych;
10) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
11) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od
przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania
12) w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym
oddziale i zespołach przedmiotowych;
13) Elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych jest dostępny bezpłatnie:
14) poza terenem szkoły w każdej chwili dla rodziców i uczniów po otrzymaniu loginu
(jeden login obowiązuje przez cały czas funkcjonowania dziennika);
15) na terenie szkoły po uzgodnieniu terminu z wychowawcą;

16) Wersja papierowa dziennika jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom
na ich wniosek, przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego ucznia, od
dnia jej wytworzenia:
a) do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym,
w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia
b) po zakończeniu zajęć dydaktycznych jedynie na pisemny wniosek
rodzica do dyrektora szkoły i wyznaczeniu terminu w ostatnim
tygodniu roku szkolnego.
17) Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 7 jest udostępniana do wglądu uczniom i
rodzicom podczas zebrań lub spotkań z rodzicami przez wychowawcę klasy, w zakresie
dotyczącym danego ucznia, lub na wniosek rodziców od dnia jej wytworzenia, do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym
z rodzicami ucznia.
18) Dokumentacja , o której mowa w pkt. 8, 9, 10, 11 jest udostępniana do wglądu uczniom i
rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę,
w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
19) Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 12 jest udostępniana do wglądu uczniom i
rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie
uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 12 dyrektor
sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.
§ 44
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela prowadzącego
dane zajęcia edukacyjne:
1) uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych w terminie nie później niż czternaście dni
roboczych od dnia oddania pracy do sprawdzenia;
2) rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami, zgodnie z ustalanym harmonogramem
lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się.
3. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia
przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy.
4. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela pisemnie na pracy ucznia.
Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel

uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż do 7 dni roboczych od
dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.
5. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po
ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, a rodzice, na ich wniosek
w formie ustnej, nie później niż do 7 dni od dnia ustalenia oceny lub pozyskaniu informacji o jej
wystawieniu.
6. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych, klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych
klasyfikacyjnych rodzice otrzymują od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami
zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w przypadku nieobecności na zebraniach zostają im
przekazane za pośrednictwem dziecka do domu oraz poprzez dziennik elektroniczny.

