Załącznik nr 3
do Statutu Gimnazjum Nr 1
im. Bohaterów Monte Cassino
w Złocieńcu

WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 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 i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. .
§ 2. Ocenianie ma na celu :
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu
i specjalnych uzdolnieniach ucznia
5) umożliwienie

nauczycielom

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy

dydaktyczno-

wychowawczej.
§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie
poszczególnych

przez

nauczycieli

śródrocznych

i

wymagań

edukacyjnych

rocznych

ocen

niezbędnych

klasyfikacyjnych

z

do

uzyskania

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

ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
klasyfikacyjnych z obowiązkowych

ocen

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
§ 3a.1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego
2. Realizacja projektu następuje na podstawie Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu, stanowiący załącznik nr 1 do WSO.
3. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
§ 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

2

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.
§ 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
§ 7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na prośbę ucznia lub jego rodzica poprzez wskazanie zalet
i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
§ 8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do wglądu
w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.
§ 9.1 Na wniosek ucznia lub jego rodziców, jest udostępniana do wglądu dokumentacja dotycząca
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zgłaszanych zastrzeżeń do wystawianych ocen
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania.
2. Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana
lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości
wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej
do wglądu dokumentacji.
§ 10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§ 11. 1. Przy ustalaniu oceny z

zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia
w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach
szkoły na rzecz kultury fizycznej.
3. Uczeń ma prawo uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania
niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
§ 11.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
2. Dopuszcza się krótkoterminowe zwolnienia z wychowania fizycznego od rodziców, dłuższe (powyżej
1 miesiąca ) powinny być umotywowane opinią lekarza wystawioną na odpowiednim druku.
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3.Zwolnienia z zajęć w-f oraz z informatyki na okres półrocza bądź roku dokonuje dyrektor szkoły, do
którego rodzice muszą złożyć podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim.
4.Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
5. Rodzice, których dziecko ze względów zdrowotnych nie może brać udziału w lekcjach w-f powinni
w podaniu zaznaczyć, że w sytuacji gdy w-f wypada na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych
biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko.
6. Uczeń zwolniony z informatyki pozostaje pod opieką rodziców, a jeżeli

lekcje wypadają

w środkowych godzinach – pod opieką świetlicy szkolnej.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 12. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca nauki w gimnazjum
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową , z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera., z nauki drugiego języka obcego.
2. Na wniosek rodzica uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może uczyć się
drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.
ROZDZIAŁ II
TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN
§13.1. Oceny bieżące i oceny za I półrocze (ocena śródroczna) i za II półrocze, o których mowa w § 27
ustala się w stopniach wg następującej skali:
stopień celujący - 6,
stopień bardzo dobry - 5,
stopień dobry - 4,
stopień dostateczny - 3,
stopień dopuszczający - 2,
stopień niedostateczny – 1.
2. W ocenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się używanie znaków +, -.
1) znak „+” nie jest stosowany w przypadku oceny celującej;
2) znak „–„ nie jest stosowany w przypadku oceny niedostatecznej.
3. Oceny za I półrocze (klasyfikacja śródroczna) i za II półrocze wpisuje się do dziennika lekcyjnego
liczbą ( np. 4, 5-, itp.) w rubrykach zatytułowanych: ocena za I półrocze, ocena za II półrocze.
4. Każdemu stopniowi przyporządkowuje się odpowiednią liczbę punktów wg zasady:
1) stopniowi wyrażonemu liczbą bez znaków +, - przyporządkowuje się równą jej liczbę punktów;
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2) stopniowi wyrażonemu liczbą ze znakiem "+" przyporządkowuje się równą jej liczbę punktów
zwiększoną o 0,5;
3) stopniowi wyrażonemu liczbą ze znakiem "-" przyporządkowuje się równą jej liczbę punktów
zmniejszoną o 0,2;
4) jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych zamiast oceny z tych zajęć za I lub za II
półrocze wpisuje mu się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”;
§ 14. We wszystkich formach oceniania, przy których stosuje się kryteria punktowe ustala się
następujące zasady: od 30 % do 49 %

dopuszczający

od 50 % do 67 %

dostateczny

od 68 % do 82 %

dobry

od 83 % do 95 %

bardzo dobry

od 96 % do 100 celujący
§ 15. Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne oceny:
1. Na ocenę celującą uczeń:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danych
zajęć edukacyjnych
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
3) uczestniczy w konkursach, projektach, zawodach oraz innych formach aktywności skierowanych
do ucznia zdolnego,
4) potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych niż na
lekcjach,
5) zdobywa tytuł co najmniej finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
2. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w

podstawie programowej

dla

danych zajęć edukacyjnych
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
3) potrafi samodzielnie interpretować oraz wyjaśniać fakty i zjawiska.
3. Na ocenę dobrą uczeń:
1) posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające zrozumienie większości materiału,
2) umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym,
3) ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,
4) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł
informacji,
5) bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie.
4. Na ocenę dostateczną uczeń:
1) opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu na tyle, że jest w stanie czynić dalsze postępy
w uczeniu się,
2) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela,
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3) próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,
4) wykazuje aktywność podczas zajęć.
5. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
1) opanował treści konieczne przewidziane w podstawie programowej,
2) ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrabiać,
3) przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości,
4) współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy.
§ 16. Wymagania edukacyjne oraz szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych
określone są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
§ 17. Ustala się podstawowe formy aktywności ucznia podlegające ocenie:
1. Odpowiedzi ustne – opowiadanie, dialog, opis, udział w dyskusji, debacie, recytacja.
2. Prace pisemne w klasie:
1) praca klasowa – zapowiedziana tydzień wcześniej ( wpis ołówkiem w dzienniku),
poprzedzona lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne,
2) sprawdzian – obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów, zapowiedziany
z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem w dzienniku, czas trwania do 45
minut,
3) kartkówka – dotyczy ostatnich trzech tematów, nie wymaga powtórzenia ani zapowiedzi,
czas trwania 15 – 20 minut,
4) dyktando – czas trwania do 45 minut,
5) test – różnego typu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90
minut.
3. Prace domowe.
4. Postawa ucznia obejmująca przygotowanie się do lekcji, udział w wykonywaniu zadań,
aktywność i inicjatywę na lekcji.
§ 18.

Kontrakt z uczniem będący integralną częścią Przedmiotowego Systemu Oceniania może

zawierać dodatkowe formy aktywności ucznia podlegające ocenie.
§ 19.

Uczeń jest oceniany co najmniej raz w półroczu z każdej formy aktywności podlegającej

ocenie, przy czym przyjmuje się 4 za minimalną liczbę ocen bieżących w półroczu.
§ 20. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna trwająca całą lekcję lub dwie godziny,
a w tygodniu nie więcej niż trzy.
§ 21. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian i nie więcej niż dwie kartkówki.
§ 22.

Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu paragrafy 20 i 21 nie obowiązują.
§ 23. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch
tygodni. W szczególnych przypadkach, np. choroba nauczyciela, termin oddania sprawdzonych
i ocenionych prac uczniowskich może być wydłużony.
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§ 24. Kartkówki powinny być sprawdzone w ciągu tygodnia i oddane uczniom, którzy przechowują je,
np. wklejają do zeszytu.
§ 25. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisze pracy klasowej, to musi
ją napisać w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie stawi się na wyznaczony
przez nauczyciela termin pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną z tej pracy.
§ 26.1. Uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych ocenionych na niedostateczny lub dopuszczający.
2. Poprawy dokonuje się w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz
i maksymalnie na ocenę dobrą. Do oceny za półrocze bierze się pod uwagę ocenę poprawioną.
3. Uzyskanie przez ucznia, w wyniku poprawy, oceny niższej odbiera mu prawo do poprawy ocen z prac
klasowych z danego przedmiotu w danym półroczu.
§ 27. Szczegółowy sposób poprawienia ocen bieżących regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.
§ 28. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania mogą być ocenami opisowymi.
ROZDZIAŁ III
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
§ 29. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w dwóch półroczach (ustalonych na początku każdego
roku szkolnego na podstawie kalendarza oświatowego).
§ 30. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania za I półrocze

i

ustaleniu ocen

klasyfikacyjnych wg skali i zasad określonych w § 13 oraz oceny zachowania.
§ 31. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym z

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen

klasyfikacyjnych wg skali zasad, o których mowa odpowiednio w § 33 i § 34 oraz oceny zachowania.
§ 32. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
§ 33. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie wyższej, uczniowi stwarza się szansę
uzupełnienia braków poprzez skierowanie go na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Obecność ucznia
na tych zajęciach jest uwzględniana przy promocji ucznia do następnej klasy.
§ 34. 1.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej (za I półrocze) i oceny za II półrocze można
w jednakowym stopniu uwzględnić oceny bieżące uzyskane przez ucznia w danym półroczu.
2.W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych
ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub
końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
3. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
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§ 35. Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według skali, o której mowa w §13. ust.1.
§ 36. Ocena klasyfikacyjna roczna jest równa zaokrąglonej wg praw matematycznych wartości średniej
arytmetycznej ocen za I i II półrocze. Jeżeli ocena za II półrocze nie jest wyższa od oceny za I półrocze,
to roczna ocena klasyfikacyjna jest równa zaokrąglonej w górę od cyfry 6 po przecinku, średniej ocen za
I i II półrocze.
§ 37. Oceny klasyfikacyjne roczne w pełnym brzmieniu wpisuje się do dziennika lekcyjnego
w odpowiedniej rubryce zatytułowanej: ocena roczna oraz do arkusza ocen.
§ 38. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.
§ 39.1 Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem

rady pedagogicznej

nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, ocenę tę
wpisuje do dziennika ołówkiem w odpowiedniej rubryce. Rodzice są zobowiązani do podpisania
i zwrócenia wychowawcy pisemnej informacji o zagrożeniu.
2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

nauczyciel

przedmiotu oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice powiadamiani są na zebraniu, na którym
zobowiązani są do złożenia podpisu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości informacji
o przewidywanych ocenach.
§ 40. Uczniowi, który ma poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną
klasyfikacyjną, szkoła udziela pomocy w różnej formie:
1. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
2. indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen
niedostatecznych
3. pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na
części
4. umożliwienie

udziału

w

zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych

indywidualnych
5. zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny.
ROZDZIAŁ IV
SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU
§ 41. Informacje o uczniu zawarte są w:
1. dzienniku lekcyjnym,
2. dzienniku zajęć,
3. dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
4. arkuszu ocen,
5. dzienniku pedagoga szkolnego,
6. teczce wychowawcy,
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i

konsultacjach

7. dzienniku nauczyciela wychowania fizycznego.
ROZDZIAŁ V
SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH DZIECI
§ 42. Informacje dla rodziców o osiągnięciach dziecka w nauce i jego zachowaniu nauczyciel,
wychowawca lub pedagog szkolny przekazuje:
1. na zebraniach rodziców
2. podczas kontaktów rodzic – nauczyciel
3. przez pisemne zawiadomienia sporządzone przez wychowawcę :
1) o nieobecnościach nieusprawiedliwionych w miesiącu
2) o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacją
4. drogą telefoniczną lub e-mail.
§ 43. Na koniec każdego półrocza uczeń i rodzice otrzymują pisemną informację zawierającą wyniki
klasyfikacji.

ROZDZIAŁ VI
SYSTEM NAGRÓD I KAR
§ 44. Uczeń ma prawo do następujących nagród:
1. pochwały nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy oraz na wywiadówce wobec rodziców,
2. pochwały dyrektora na apelu szkolnym na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu,
opiekuna kół i organizacji (z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym i powiadomieniu rodziców),
3. listu pochwalnego dla ucznia i listu gratulacyjnego dla rodziców na koniec roku szkolnego
(warunki: średnia ocen 5,0 i więcej, wzorowe zachowanie),
4. dyplomów uznania,
5. nagród książkowych na koniec roku szkolnego (warunki: średnia ocen 4,8 i więcej i wzorowe
bądź bardzo dobre zachowanie),
6. nagrody książkowej za osiągnięcia w konkursach,
7. nagrody książkowej za najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego,
8. nagrody książkowej za 100% frekwencji,
9. nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczanych na apelu szkolnym
za różne formy uczniowskiej aktywności,
10. umieszczenie informacji na szkolnej stronie internetowej,
11. pierwszeństwo w wyjazdach organizowanych przez szkołę,
12. nagrody dyrektora szkoły dla prymusa (warunki: najwyższa średnia ocen powyżej 5,0 i wzorowe
zachowanie).
13. świadectwa z wyróżnieniem ( warunki: średnia ocen 4,75 i więcej z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie).
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§ 45. Wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:
1. ustne upomnienie ucznia wobec klasy,
2. upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacją w dzienniku, nagana wychowawcy klasy.
1) jeżeli pisemne uwagi na temat złego zachowania ucznia powtarzają się, a upomnienia udzielane
przez wychowawcę nie przynoszą pozytywnych rezultatów, i uczeń nadal uporczywie i nagminnie
narusza regulamin szkoły, to wychowawca składa wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi
nagany.
3. upomnienie dyrektora szkoły,
4. nagana dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku i z jednoczesnym powiadomieniem rodziców
w formie pisemnej i ustnie wszystkich uczniów.
1) Kara nagany udzielona przez dyrektora skutkuje zawieszeniem następujących praw ucznia:
a) reprezentacja szkoły i klasy na zewnątrz
b) udział w imprezach szkolnych (w tym w dyskotekach, zawodach sportowych)
c) uczestnictwo w biwakach, wycieczkach, itp.
d) pełnienie funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym
e) prawo do nieprzygotowania do zajęć (tzw. „bomby”).
2) Kara nagany udzielona przez dyrektora skutkuje oceną naganną zachowania
z zastrzeżeniem litery a):
a) uczniowi, który po otrzymaniu nagany radykalnie poprawi zachowanie i będzie
przestrzegał zapisów regulaminu szkoły, ocena zachowania może być podwyższona do
nieodpowiedniej.
5. przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy po zaopiniowaniu przez
radę pedagogiczną,
6. w przypadku ciężkiego naruszenia postanowień statutu szkoły i wyczerpania wszystkich środków
wychowawczych określonych w statucie, dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
7. Równolegle do kar z ust. 1 – 4 można zastosować tzw. Działania dające możliwość naprawy
wynikające z obowiązującego w szkole Systemu punktowego przeciwdziałania agresji
i przemocy:
1) oficjalne przeprosiny,
2) pomoc koleżeńska,
3) zadośćuczynienie zaproponowane przez ucznia,
4) naprawa szkody,
5) przeprowadzenie godziny wychowawczej,
6) pomoc nauczycielowi podczas dyżuru.
§ 46. Uczeń ma prawo do odwołania się od zastosowanych kar, jeśli zdaniem rodziców, samorządu
klasowego i ucznia są one zbyt surowe.
§ 47. Uczeń powinien złożyć podanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia kary.
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§ 48.1.Do rozpatrzenia podania dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
2) wychowawca,
3) pedagog szkolny
4) przedstawiciel samorządu klasowego lub uczniowskiego.
2.Na podstawie wywiadów z przedstawicielami społeczności szkolnej komisja:
1) podtrzymuje zastosowaną karę,
2) zmienia jej rodzaj,
3) znosi całkowicie.
3.Z przeprowadzonego posiedzenia sporządza się protokół. Czas na wydanie decyzji wynosi 7 dni.
§ 49. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary.
ROZDZIAŁ VII
OCENA ZACHOWANIA
§ 50. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia i przestrzeganie regulaminu szkoły;
2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7. okazywanie szacunku innym osobom.
§ 51. 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
§ 52.1 Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który powinien brać pod uwagę :
1) samoocenę ucznia
2) opinię zespołu klasowego
3) opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników niepedagogicznych szkoły.
2. 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.
§ 53. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre,
dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne z zastrzeżeniem § 49 ust. 2.
§ 54. 1. Ustalona przez wychowawcę śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
Wychowawca uzasadnia tę ocenę; na początku II półrocza przypomina szczegółowe kryteria oceniania
zachowania, wskazując jednocześnie możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej.
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2. Roczna ocena zachowania jest oceną zachowania za cały rok szkolny ustaloną zgodnie ze
szczegółowymi kryteriami oceny zachowania, z zastrzeżeniem nieusprawiedliwionych nieobecności
i spóźnień liczonych w II półroczu.
§ 55. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca uwzględnia następujące szczegółowe kryteria
oceny zachowania:
1. na ocenę wzorową uczeń powinien:
1) szczególnie dbać o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
2) aktywnie działać

na rzecz społeczności uczniowskiej (praca we władzach SU, organizacjach

szkolnych, organizacji imprez klasowych i szkolnych),
3) w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiągać w nauce wyniki
maksymalne,
4) usprawiedliwiać swoje nieobecności lub spóźnienia,
5) być zawsze taktowny, prezentować wysoką kulturę słowa, a jego postawa powinna być nacechowana
życzliwością w stosunku do otoczenia,
6) szczególnie dbać o swój wygląd, być zawsze czysty i stosownie ubrany zgodnie z regulaminem
szkoły,
7) zawsze dotrzymywać ustalonych terminów ), rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu oraz
podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań,
8) w codziennym życiu szkolnym

wykazywać

się uczciwością, zawsze reagować na dostrzeżone

przejawy zła, szanować godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreślać szacunek dla
swojej i innych pracy, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomagać kolegom,
9) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
10) w czasie lekcji nie używać telefonu, aparatu fotograficznego, dyktafonu, mp3, radia ze słuchawkami,
itp.,
11) nie ulegać nałogom, tj. nie palić papierosów, nie pić alkoholu oraz nie używać narkotyków,
12) nie przynosić do szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji zagrażających bezpieczeństwu innych,
13) być wzorem dla innych,
14) aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w §3a, wykazać się dużą
samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach jego realizacji.
2. na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
1) usprawiedliwiać swoje nieobecności lub spóźnienia,
2) być uprzejmy, prezentować wysoką kulturę słowa, być życzliwy w stosunku do otoczenia,
3) zawsze dbać o honor i tradycje szkoły,
4) dbać o swój wygląd, być zawsze czysto i stosownie ubrany zgodnie z regulaminem szkoły,
5) dotrzymywać ustalonych terminów i rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, czasami
podejmować dobrowolne zobowiązania i wykonywać je terminowo i solidnie,
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6) w codziennym życiu szkolnym wykazywać się uczciwością, reagować na przejawy zła, szanować
godność osobistą innych osób, swoją postawą podkreślać szacunek dla swojej i innych pracy, a także
mienia publicznego i własności prywatnej, pomagać kolegom, angażować się w pracę na rzecz zespołu,
7) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych , nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
8) w czasie lekcji nie używać telefonu, aparatu fotograficznego, dyktafonu, mp3,mp4, radia ze
słuchawkami, itp.
9) nie przynosić do szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji zagrażających bezpieczeństwu innych,
10) nie ulegać nałogom, tj. nie palić papierosów, nie pić alkoholu oraz nie używać narkotyków,
11) swoją postawą zachęcać do naśladownictwa,
12) aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w §3a.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących kryteriów:
1) ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych, łącznie do 10,
2) jest zwykle taktowny, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,
3) dba o honor i tradycje szkoły,
4) zwykle dba o swój wygląd, zdarzyło mu się jednak, że jego strój lub zachowanie przez niego higieny
budziły zastrzeżenia,
5) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów i wykonuje powierzone mu zadania, czasami podejmuje
dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie,
6) zwykle postępuje uczciwie , stara się nie uchybiać godności innych osób, szanuje własną i cudzą pracę
oraz mienie publiczne, nie uchyla się od pomocy kolegom,
7) dba o bezpieczeństwo swoje i innych i nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
8) w czasie lekcji nie używa telefonu, aparatu fotograficznego, dyktafonu, mp3, mp4, radia ze
słuchawkami, itp
9) nie przynosi do szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji zagrażających bezpieczeństwu innych,
10) nie ulega nałogom, tj. nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków,
11) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, o którym mowa w §3a.
4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących kryteriów:
1) opuścił bez usprawiedliwienia od 11 do 25 godzin lekcyjnych,
2) zdarzyło mu się zachować nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego
słownictwa w rozmowie lub dyskusji,
3) zwykle dba o honor szkoły i szanuje jej dobre tradycje,
4) zapomina o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój,
5) zdarza mu się nie dotrzymywać ustalonych terminów, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,
6) zdarzyło mu się, że nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie
zareagował na ewidentny przejaw zła, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne,
7) zdarzyło mu się opuścić teren szkoły,
8) zdarzyło mu się nie dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
9) zdarzyło mu się w czasie lekcji używać telefonu,
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10) nie ulega nałogom, tj. nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków,
11) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, zdarzało mu się nie wywiązać
z przyjętych zadań.
5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej trzy

z następujących

kryteriów:
1) opuścił bez usprawiedliwienia od 26 do 100 godzin lekcyjnych,
2) nagminnie spóźnia się na lekcje,
3) bardzo często nieodpowiednio zachowuje się podczas lekcji, czego odzwierciedleniem są uwagi
w dzienniku lekcyjnym,
4) nie dba o honor i tradycje szkoły , a tym samym naraża na uszczerbek jej dobre imię
5) jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest arogancki, kłamie,
6) jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi,
7) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac,
8) jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi,
9) jego zachowanie stwarza zagrożenie,
10) w czasie lekcji używa telefonu, aparatu fotograficznego, dyktafonu, mp3, radia ze słuchawkami, nie
reaguje na zwracaną uwagę,
11) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia oraz substancje zagrażające bezpieczeństwu innych,
12) nagminnie opuszcza teren szkoły,
13) ulega nałogom, tj. pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków ale zwracane uwagi przynoszą
pozytywne rezultaty,
6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 100 godzin lekcyjnych,
2) jest agresywny, znęca się nad słabszymi, jest arogancki wobec rówieśników i osób dorosłych,
a zwracane uwagi nie przynoszą pozytywnego rezultatu,
3) oszukuje i fałszuje podpisy i dokumenty,
4) nie dba o mienie publiczne i przywłaszcza sobie cudzą własność,
5) pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozprowadza narkotyki w szkole lub poza nią, a podejmowane
przez szkołę działania naprawcze nie przynoszą pożądanych rezultatów,
6) wchodzi w konflikt z prawem.
§ 56. Warunki obniżenia oceny zachowania:
1. w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu szkoły w zakresie palenia papierosów
i opuszczania terenu szkoły stosuje się:
1) po stwierdzeniu jednorazowego naruszenia regulaminu

- upomnienie z wpisem do

dziennika;
2) po stwierdzeniu po raz drugi naruszenia powyższych zakazów - powiadomienie rodziców
z wpisem do dziennika;
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3) po stwierdzeniu po raz trzeci naruszenia powyższych zakazów

– obniżenie oceny

zachowania o jedną;
4) kolejne naruszenie zakazów skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jedną
każdorazowo.
2. Uczniowi, który nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 3a, obniża
się ocenę zachowania o jedną.
ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH ORAZ OCENY ZACHOWANIA
§ 57. 1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
powiadamia ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu.
2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania informacji o przewidywanych ocenach
uczeń lub jego rodzice /opiekunowie mają obowiązek zwrócić się do wychowawcy o podanie
przewidywanych ocen.
3. W terminie 3 dni od daty podania przewidywanej oceny rodzic/opiekun ma prawo złożyć w formie
pisemnej odwołanie do nauczyciela przedmiotu.
4. Nauczyciel w terminie 3 dni dokonuje analizy wniosku rodzica/opiekuna w oparciu
o udokumentowaną realizację obowiązku szkolnego ucznia z uwzględnieniem:
1) frekwencji na zajęciach
2) systematyczności prowadzenia zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń
3) systematyczności odrabiania prac domowych
4) analizę sprawdzianów wiedzy i umiejętności
5. Po dokonaniu analizy nauczyciel w ciągu 1 dnia pisemnie informuje o pozytywnym lub negatywnym
rozpatrzeniu wniosku. Decyzja nauczyciela jest ostateczna w tym trybie postępowania.
6. W przypadku decyzji pozytywnej nauczyciel pisemnie informuje ucznia o:
1) formie poprawy - pisemnej
2) zakresie materiału - wszystkie prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności (prace klasowe,
sprawdziany, testy), z których uczeń otrzymał ocenę niższą niż oczekiwana
3) terminie
7. Pytania sprawdzające układa nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem przedmiotu.
8. Stopień trudności sprawdzianów odpowiadać będzie wymaganiom edukacyjnym niezbędnych do
uzyskana oceny, o którą ubiega się uczeń.
9. W przypadku braku poprawy przynajmniej jednej z wyznaczonych prac sprawdzających wiedzę
i umiejętności uczeń nie poprawia kolejnych prac, jednocześnie traci możliwość poprawy oceny
przewidywanej przez nauczyciela.
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10. W przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne) zakres
materiału ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia.
11. Ocena ustalona w wyniku procedury nie może być niższa od oceny wcześniej przewidywanej.
12. Procedura winna zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
13. O wyniku zakończenia procedury nauczyciel informuje rodzica pisemnie.
§ 58. 1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca
klasy powiadamia ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania.
2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
zachowania mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie oceny zachowania do wychowawcy
klasy w terminie 3 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. Wniosek powinien być
wyrażony w formie pisemnej.
3. Wychowawca jest zobowiązany w terminie 3 dni rozpatrzyć wniosek. Dokonuje analizy dokumentacji
wychowawcy klasy dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz przestrzegania
zapisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny, a w szczególności:
1) wywiązywania 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 o raz innych osób,
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Wychowawca pozytywnie rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust.2 pod warunkiem, że uczeń
spełnia wszystkie wymienione kryteria w ust. 3.
5. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o podjętej decyzji
w formie pisemnej. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest ostateczna w tym trybie
postępowania.
ROZDZIAŁ IX
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
§ 59.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na

zajęciach

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania
2. Uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny:
1) jeśli nieobecności są usprawiedliwione,
2) jeśli nieobecności są nieusprawiedliwione rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin,
gdy z taką prośbą zwróci się uczeń lub jego rodzice,
3) jeśli uczeń realizuje obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą bądź odbywa indywidualny tok
(program ) nauki.
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3. Egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się do końca marca, a za II półrocze przed
rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w formie pisemnej
i ustnej, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.10 i § 61.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli;
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.
9. Uczeń, który z

przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
12. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin
klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.
ROZDZIAŁ X
EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 60. 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 z zastrzeżeniem § 58 oraz § 60.
§ 61. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
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§ 62.1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu
poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych oraz do przekazania zakresu materiału
objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 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.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego

sporządza się protokół zawierający: skład komisji,

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do
protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
(stanowi to integralną część arkusza ocen ).
6.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.
7.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem § 60.
§ 63. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, w tym jego wyjątkowo trudną sytuację rodzinną lub
poważne kłopoty zdrowotne, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego
promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej - odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen.
ROZDZIAŁ XI
TRYB ODWOŁANIA OD OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
§ 64.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
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2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną

ocenę

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, nie
później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 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) wskazani przez dyrektora szkoły 2 nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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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.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej

oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
Rozdział XII
EGZAMIN GIMNAZJALNY
§ 65.1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne

oceny klasyfikacyjne

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 49 ust. 2 i 3
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy

gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając
specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
§ 66. Egzamin gimnazjalny przeprowadza w trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa.
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§ 67. Egzamin gimnazjalny odbywa się według procedury przeprowadzania egzaminu przez OKE
zgodnie z wytycznymi CKE na dany rok szkolny, a także z obowiązującą w danym roku szkolnym
WEWNĄTRZSZKOLNĄ

INSTRUKCJĄ

PRZYGOTOWANIA

I ORGANIZACJI

EGZAMINU

GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZŁOCIEŃCU.
ROZDZIAŁ X1
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§

68.

Ustalenia

szczegółowe

dotyczące

poszczególnych

zajęć

edukacyjnych

zawarte

są

w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
§ 69. Wszelkich zmian w WSO dokonuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.
§ 70. Zmiany systemu oceniania mogą być dokonywane na podstawie wyników monitorowania oraz
ewaluacji przeprowadzanej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, a także w wyniku zmian prawa
oświatowego.
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