ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO
OCENIANIA UCZNIÓW
§7
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach.
§8
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
§9
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze,
co i jak powinien poprawić;
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych

śródrocznych

i rocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z

obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali, o której mowa w § 18 ust. 1 i § 19 ust. 2;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 10
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ustnie lub pisemnie informują uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców

(prawnych

opiekunów)

o warunkach i sposobie

oraz kryteriach

oceniania

zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Ponadto zasady oceniania zachowania stanowią stały element
wystroju sal lekcyjnych.
§ 11
1. Zasady organizacji sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

1) bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z
poszczególnych przedmiotów dotyczy materiału obejmującego nie więcej niż trzy jednostki
lekcyjne. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówek). Poprawa oceny powinna
nastąpić w ciągu dwóch tygodni.
2) cykliczne sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po
zakończeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych.
a) prace tego typu zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
odnotowaniem terminu ich przeprowadzenia w dzienniku lekcyjnym; ustalony termin nie
powinien podlegać zmianie
b) w ciągu dnia powinna być tylko jedna tego typu praca, a w ciągu tygodnia co najwyżej trzy
c) uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzenia pracy kontrolnej piszą w terminie ustalonym
przez nauczyciela
d) prace powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni i zwrócone do wglądu uczniom
e) uczeń ma prawo do poprawienia prac klasowych (sprawdzianów); zasady poprawy określa
nauczyciel w PZO
2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania prac pisemnych - suma punktów przeliczana jest
na oceny szkolne w następujący sposób:
100% - 96% celujący
95% - 90% bardzo dobry
89% - 70% dobry
69% - 50% dostateczny
49% - 30% dopuszczający
29% - 0% niedostateczny
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
1) Oceny cząstkowe w skali 1-6 rozszerza się o plus, w celu zmotywowania ucznia do pracy
lub docenienia jego starań i wysiłku oraz minus, w przypadku gdy uczeń nie do końca spełnia
kryteria na daną ocenę (oprócz niedostatecznej minus i celującej plus).
4. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej w czasie 3 dni.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6. Uczeń ma prawo poprawić roczną (śródroczną) ocenę niedostateczną. Termin i formę
poprawy ustala z nauczycielem przedmiotu zgodnie z WZO.

7. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową na zasadach określonych przez nauczyciela
przedmiotu.
8. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych,
nie jest ona średnią arytmetyczną, ma uwzględniać postępy ucznia.
9. Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia, nauczyciel może oceniać:
a)

wypowiedzi ustne,

b)

prace pisemne,

c)

prace praktyczne.

10. W zakresie prac pisemnych ocenia się:
a) wypracowania lub referaty zgodnie z założeniami programowymi,
b) dyktanda,
c)

prace klasowe w formie odpowiedzi na pytania, wypracowania lub testu;
nauczyciel po każdej pracy klasowej wspólnie z uczniami analizuje wyniki i
podejmuje działania w przypadku zaistniałych braków,

d)

konkursy, quizy, krzyżówki, projekty,

e)

badanie socjometryczne,

11. Ocenia

się aktywność

ucznia

na zajęciach, zaangażowanie

w pracy grupowej

lub zespołowej w formie plusów lub ocen cząstkowych ( trzy plusy – ocena bardzo dobra,
sześć plusów – ocena celująca). Ocenie podlega

umiejętność korzystania z różnych

źródeł informacji, rozwiązywania problemów, uczestnictwo

w

symulacjach. Za brak

przygotowania do lekcji uczeń może otrzymać minus lub ocenę niedostateczną (trzy
minusy- ocena niedostateczna).
12. Wypowiedzi ustne ucznia nauczyciel podsumowuje, wskazując mu, co osiągnął, ile
potrafi.
13. Uczeń

ma

obowiązek

uzupełniania

notatek w

zeszycie

za

czas

swojej

nieobecności w szkole. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z
tego obowiązku lub określić, które partie materiału z lekcji mogą być pominięte.
14. Każdy zeszyt może być sprawdzany pod kątem estetyki, kompletności notatek, ich
poprawności

merytorycznej

i

ortograficznej.

udokumentowane uzasadnienie psychologiczne
(dysleksja i dysgrafia).
15. Zadawanie i ocena prac domowych:

rażących

Nauczyciel
błędów

uwzględnia
ortograficznych

a) uczeń

jest zobowiązany do systematycznego i starannego odrabiania prac

domowych; za realizację tego zadania nauczyciel stawia plusy, minusy lub oceny;
b) prace zadawane

z dnia

na dzień

mogą mieć

charakter

krótkich zadań

związanych z przygotowaniem do następnej lekcji lub ćwiczenia utrwalającego świeżo
zdobytą wiedzę;
c) nie zadaje się prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych;
1. Umiejętności i zdobytą wiedzę ma prawo oceniać nauczyciel uczący danego

przedmiotu w klasie lub nauczyciel pracujący za niego.
§ 12
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
1) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 10
ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia.
c)

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 – na podstawie tej opinii.
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1a-1c, który objęty jest
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 w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
2. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły gimnazjalnej na
wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu
zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub
pełnoletniego ucznia.
§ 13
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy w szczególności brać 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.
§ 14
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo
"zwolniona".

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
§ 15
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§ 16
a.i.1.

Klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 18 ust. 1 i § 19
ust. 2, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.
a.i.2.

Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na
podstawie przepisów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt.1), i zachowania ucznia oraz ustalenia
śródrocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z

zajęć

edukacyjnych

i

śródrocznej

oceny

klasyfikacyjnej zachowania.
a.i.3.

Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani
ustnie poinformować ucznia, a wychowawca klasy jego rodziców (prawnych opiekunów) w
formie pisemnej o wszystkich przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych ) ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie
klasyfikacyjnej zachowania. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych i rocznych, w

tym ocen zachowania, ustala się na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
4. Ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższej, niż przewidywana ocena z zajęć
edukacyjnych:
a) uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu chęć podwyższenia przewidywanej oceny
śródrocznej lub rocznej w terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych
ocenach,
b) nauczyciel przedmiotu przeprowadza w terminie 14 dni od zgłoszenia sprawdzian
wiadomości i umiejętności w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej oraz ustala roczną
(śródroczną) ocenę z danych zajęć edukacyjnych,
c) formę i termin sprawdzianu nauczyciel uzgadnia z zainteresowanym uczniem,
d) w przypadku ustnej formy sprawdzianu, nauczyciel sporządza zwięzłą informację o ustnej
odpowiedzi ucznia.
§ 17
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych
przez ucznia punktów, zgodnie z punktacją szczegółową zawartą w WZO.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
oceny z zachowania wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w
miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka
bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
§ 18
1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 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.
2. Opis poszczególnych stopni.
1) stopień celujący otrzyma uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową

danego przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
 biegle posługuje

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemu

teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej, proponuje rozwiązania
nietypowe,
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

sportowych i innych kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim
(regionalnym) albo krajowym lub osiąga porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową

danego przedmiotu,
 posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową,

potrafi zastosować

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

programowej , ale opanował je na dobrym poziomie,
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na

poziomie wystarczającym do kontynuowania nauki w następnej klasie,
 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

stopniu trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 ma braki w opanowaniu treści ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 rozwiązuje (wykonuje), często przy pomocy nauczyciela, zadania teoretyczne

i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej danego

przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać (wykonać) zadań

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 nie jest zaangażowany w proces uczenia się oraz nie korzysta ze stawionych mu

przez nauczyciela możliwości poprawy oceny.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Oceny cząstkowe oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. Oceny
cząstkowe wpisuje się do dziennika lekcyjnego. Szczegółowe zasady oceniania znajdują się w
PZO.
5. Oceny na drugi semestr wystawia się po posiedzeniu klasyfikacyjnym za I semestr.
§ 19
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne 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 zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;

4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na postawie zgromadzonych przez ucznia
punktów.
3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
3b.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. Szczegółowe zasady
oceniania zachowania tych uczniów znajdują się u wychowawcy.
4. Wychowawca klasy może podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania ucznia o jeden
stopień, na uzasadniony wniosek zainteresowanego ucznia, nauczyciela, rodziców, samorządu
klasowego lub szkolnego z zastrzeżeniem ust. 5
5. Podwyższenie oceny przez wychowawcę nie dotyczy ucznia, który uzyskał następujące
uwagi negatywne: Wyłudzanie pieniędzy, szantaż, kradzież, przywłaszczanie, palenie
papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, znęcania się nad zwierzętami, posiadanie,
dystrybucja, używanie narkotyków, dopalaczy, cyberprzemoc, spowodowanie zagrożenia
życia swojego i innych, konflikt z prawem na podstawie prawomocnego postanowienia
sądowego.
6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag, w którym są
zapisywane informacje o pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów.
8. Zeszyt uwag umieszczony jest w dzienniku lekcyjnym.
9. Wnioski o wpis uwagi o zachowaniu mogą być zgłaszane przez:
a) zainteresowanego ucznia,
b) szkolnych kolegów ucznia ,
c) pracowników szkoły.

10. Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali (z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b) punktowej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

od 241
181 - 240
121 - 180
51 - 120
0-50
poniżej 0

1) Na początku roku szkolnego wychowanek otrzymuje 121 punktów, co stanowi dolną
granicę oceny dobrej.
a) Zgromadzenie przez ucznia powyżej 30 punktów ujemnych w semestrze powoduje utratę

przez niego szansy na otrzymanie oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze.
b) Punktacja szczegółowa:

Nazwa obszaru:
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
III. Dbałość o honor i tradycje szkoły
IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej
V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych ludzi
VI. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
VII. Okazywanie szacunku innym osobom
k– punkty przyznawane każdorazowo
s – punkty przyznawane semestralnie

Strój galowy obowiązuje podczas następujących uroczystości: rozpoczęcie i zakończenie
roku szkolnego, zakończenie edukacji przez klasy programowo najwyższe, Święto
Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Święto Szkoły, egzaminy gimnazjalne
(uczniowie klas III), Wigilia szkolna oraz inne dni ustalone przez szkołę.

Punktacja szczegółowa oceny zachowania stanowi załącznik nr 1 do statutu.
11. Zasady usprawiedliwień i zwolnień z zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1) uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt kontaktów z rodzicami, w którym znajdują się:
a) wszystkie usprawiedliwienia dotyczące nieobecności ucznia w szkole wystawione przez
rodziców (opiekunów prawnych), lekarza rodzinnego lub innego specjalistę
b) informacje przekazywane przez wychowawcę rodzicom
2) uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy w ciągu tygodnia od
powrotu do szkoły
a) nieobecność do pięciu dni – usprawiedliwienie od rodziców/opiekunów prawnych
b) powyżej pięciu dni – zwolnienie lekarskie
3) jeżeli uczeń zwalnia się z jednej lub kilku lekcji w ciągu dnia musi posiadać
usprawiedliwienie w zeszycie kontaktów lub rodzic uzgadnia zwolnienie dziecka z
nauczycielem prowadzącym dany przedmiot bądź z wychowawcą klasy.
12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.
§ 20
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 21
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 szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o egzamin klasyfikacyjny
do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od przekazania informacji o przewidywanych ocenach
śródrocznych i rocznych.

5.

Dyrektor

szkoły

przedstawia

wniosek

radzie

pedagogicznej

na

posiedzeniu

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6. Rada pedagogiczna na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rozpatruje
wnioski o egzamin klasyfikacyjny.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
9. Uczniowi, o którym mowa w ust.7 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny zachowania.
10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 11.
11. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia

rocznych

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

Termin

egzaminu

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
12a. Uczeń, który z przyczyn

usprawiedliwionych

nie przystąpił

do egzaminu

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 7 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia.
16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 13 w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 - skład
komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
§ 22
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 23.
§ 23
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej

oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. Zastrzeżenia kierowane są w formie pisemnej do dyrektora szkoły.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Termin ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 2 pkt.2),
określa się w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 24
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej

jeżeli ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną.

Uczeń,

który

tytuł

laureata

konkursu

przedmiotowego

o zasięgu

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
§ 25
1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z informatyki, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Informacja o harmonogramie przeprowadzania egzaminu poprawkowego przekazana jest
listownie uczniowi lub rodzicom (prawnym opiekunom).
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden
raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, jeśli przypadki losowe
uniemożliwiły mu przygotowanie się do tego egzaminu, pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 26
1. Uczeń kończy szkołę 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 w szkole danego typu uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając
specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 27

WZO podlega ewaluacji.

