SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj cych z programów nauczania.
2. Ocenianie ma na celu:
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i post pach w tym zakresie,
b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia
e. umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikaj cych z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych
uczniów.
4. Rodzice mog dowiedzie si o wymaganiach edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych programów poprzez wgl d do szczegółowych kryteriów.
5. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o zasadach oceniania zachowania.
6. Oceny s jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze i jego rodzice otrzymuj do wgl du.
8. Na pro b ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalaj cy ocen zobowi zany jest j uzasadni .
9. Nauczyciel jest zobowi zany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni y wymagania edukacyjnej w stosunku do
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si lub deficyty rozwojowe uniemo liwiaj ce sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikaj cym z programu nauczania.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i sztuki nale y bra pod uwag wysiłek wkładany
przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj .
11. W uzasadnionych przypadkach ucze mo e by zwolniony z zaj z wychowania fizycznego
( równie na czas okre lony) przez dyrektora szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
12. Uczniowie zwolnieni z zaj wychowania fizycznego nie przychodz na te zaj cia, je eli umieszczone s one na pierwszej lub ostatniej godzinie rozkładu zaj . Doje d aj cy udaj si na wietlic .
13. Je eli zwolnienie obejmuje cały semestr lub rok, w dokumentacji przebiegu nauczania ( w dzienniku oraz w arkuszu ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.

ROZDZIAŁ II
TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN
3. Ocenianie klasyfikacyjne i bie ce odbywa si w stopniach szkolnych 1-6:
stopie celuj cy
6
stopie bardzo dobry
5
stopie dobry
4
stopie dostateczny
3
stopie dopuszczaj cy
2
stopie niedostateczny
1
4. Oceny klasyfikacji ródrocznej i rocznej wpisujemy pełnym brzmieniem.
5. W ocenach bie cych wyra onych stopniem dopuszcza si u ywanie znaków + i - ..
6. We wszystkich formach oceniania, przy których stosuje si kryteria punktowe ustala si nast puj ce zasady:
od 30% do 49%
ocena dopuszczaj ca
od 50% do 67%
ocena dostateczna
od 68% do 80%
ocena dobra
od 81% do 95%
ocena bardzo dobra
od 96%
ocena celuj ca
7. Ustala si nast puj ce ogólne kryteria na poszczególne oceny:
Celuj cy otrzymuje ucze , który:
− posiada wiedz i umiej tno ci znacznie wykraczaj ce poza program nauczania danej klasy,
− samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
− potrafi rozwi za wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych ni
na lekcjach,
− osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Bardzo dobry otrzymuje ucze , który:
− opanował pełny zakres wiedzy i umiej tno ci okre lony programem nauczania,
− sprawnie posługuje si zdobytymi wiadomo ciami i umiej tno ciami,
− potrafi samodzielnie interpretowa oraz wyja nia fakty i zjawiska,
− potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi zywania zada i problemów w nowych sytuacjach, innych ni przykłady rozwi zywane w klasie.
Dobry otrzymuje ucze , który:
:
− posiada wiadomo ci i umiej tno ci umo liwiaj ce zrozumienie wi kszo ci materiału,
− umie samodzielnie pracowa z podr cznikiem i materiałem ródłowym,
− ustnie i pisemnie stosuje terminologi typow dla danego przedmiotu,
− rozwi zuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz ró norodnych ródeł informacji,
− bierze aktywny udział w zaj ciach, sprawnie pracuje w grupie.
Dostateczny otrzymuje ucze , który:
− opanował podstawowe wiadomo ci z przedmiotu na tyle, e jest w stanie czyni dalsze post py w uczeniu si ,
− rozwi zuje zadania o rednim stopniu trudno ci z minimaln pomoc nauczyciela,
− próbuje porównywa , wnioskowa , zajmowa stanowisko,
− wykazuje aktywno podczas zaj .
Dopuszczaj cy otrzymuje ucze , który:
− opanował tre ci konieczne przewidziane w podstawie programowej,

− ma braki w podstawowych wiadomo ciach, lecz z pomoc nauczyciela potrafi je nadrabia ,
− przejawia gotowo do przyswajania nowych wiadomo ci,
− współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy.
8. Sprawdzanie wiedzy i umiej tno ci mo e przybiera nast puj ce formy:
1) Odpowiedzi ustne: opowiadanie, dialog, opis, udział w dyskusji, debacie, recytacja.
2) Prace pisemne w klasie:
a) praca klasowa – zapowiedziana tydzie wcze niej (wpis ołówkiem w dzienniku), poprzedzona lekcj powtórzeniow , czas trwania 1-2 godziny lekcyjne;
b) sprawdzian – obejmuje nie wi cej ni 5 ostatnich tematów, zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem w dzienniku, czas trwania do 45 minut;
c) kartkówka – dotyczy ostatnich trzech tematów, nie wymaga powtórzenia ani zapowiedzi,
czas trwania 15-20 minut;
d) dyktando – czas trwania do 45 minut;
e) test – ró nego typu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90 minut.
3) Prace domowe.
4) Aktywno na lekcji.
5) Projekty grupowe – ka dy członek grupy oceniany jest jednakowo.
6) Wyst pienia na forum szkolnej i pozaszkolnej społeczno ci.
7) Udział w konkursach i olimpiadach..
9. Podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (semestralnej lub rocznej) powinny by przynajmniej 3 oceny bie ce w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo i 4 oceny bie ce w pozostałych przypadkach.
10. W ci gu dnia mo e si odby tylko jedna praca pisemna trwaj ca cał lekcj lub dwie godziny,
a w tygodniu nie wi cej ni dwie.
11. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel daje uczniom do wgl du w nieprzekraczalnym terminie
dwóch tygodni. W szczególnych przypadkach, np. choroba nauczyciela, termin oddania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich mo e by wydłu ony.
12. Prace klasowe s obowi zkowe. Je eli z przyczyn losowych ucze nie pisze pracy klasowej, to
musi j zaliczy w terminie i formie ustalonej z danym nauczycielem.
13. Ucze ma prawo do poprawy prac klasowych ocenionych na niedostateczny lub dopuszczaj cy.
Poprawy dokonuje si w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac. Ucze poprawia j tylko
raz. Do oceny ko cowej (semestralnej) bierze si pod uwag ocen poprawion . Szczegółowy
sposób poprawienia ocen bie cych reguluj Przedmiotowe Systemy Oceniania.

ROZDZIAŁ III
OCENA ZACHOWANIA

1. Ocena zachowania uwzgl dnia:
a) Funkcjonowanie ucznia w rodowisku szkolnym (w tym stosunek do obowi zków szkolnych),
b) Respektowanie zasad współ ycia społecznego i ogólnie przyj tych norm społecznych.
2. Ocen zachowania ustala si według ni ej podanego systemu punktowego.
Ka dy semestr ucze rozpoczyna dysponuj c pul 100 punktów.
W ci gu semestru ucze mo e otrzymywa punkty dodatnie jak i ujemne.
P U N K T Y
D O D A T N I E
ZACHOWANIA PODLEGAJ CE OCENIE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Reprezentowanie na zewn trz klasy i szkoły.
Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej.
Praca na rzecz klasy.
Praca na rzecz szkoły.
Praca na rzecz innych, działalno charytatywna.
Pomoc kolegom w nauce.
Przeciwstawianie si przejawom brutalno ci i wandalizmu.
Kultura osobista.
Dbało o czysto otoczenia.
Wywi zywanie si z przydzielonych zaj i obowi zków.
Przygotowanie do lekcji.
Dbało o higien osobist .
Wypełnianie zada obowi zków szkolnego dy urnego.

P U N K T Y
U J E M N E
ZACHOWANIA PODLEGAJ CE OCENIE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arogancki stosunek do pracowników szkoły i osób starszych.
Ignorowanie pracowników szkoły poza szkoł .
Ubli anie koledze i dokuczanie koledze.
U ywanie wulgarnego słownictwa.
Bójka, prowokacja słowna lub fizyczna.
Niewykonywanie polece nauczyciela.
Złe zachowanie na terenie szkoły i imprezach szkolnych.
Niewła ciwy wygl d, strój, obuwie, fryzura itp.
Niszczenie mienia szkolnego i mienia osób trzecich.
Kradzie .
Za miecanie otoczenia.
Nałogi i u ywki.
Nie wywi zywanie si z obowi zków.
Wyłudzanie pieni dzy.
Fałszowanie podpisów i dokumentów.
Szanta .
Zn canie si nad zwierz tami.
Nieusprawiedliwione nieobecno ci.

19.
20.

Nieusprawiedliwione spó nienia.

Liczba
tów
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-20
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

punk-

Liczba punktów
10-20
1-5
1-10
1-10
5-30
1-10
1-10
1-5
1-20
30
1-5
20-30
1-10
50
20-50
10-20
10-30
1 punkt za
ka d godzin
1-10

3. Ocen zachowania ustala si według nast puj cej skali: wzorowe, dobre, poprawne i nieodpowiednie. Na koniec ka dego semestru nauczyciele - wychowawcy przeliczaj punkty na oceny
z zachowania:
wzorowe : 151 i wi cej,
dobre : 100 – 150,
poprawne : 99 – 50
nieodpowiednie : 49 i poni ej.
4. Ocena ko coworoczna ustalona jest na podstawie redniej arytmetycznej punktów uzyskanych w
dwóch semestrach danego roku szkolnego.
5. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zaj edukacyjnych oraz na promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szkoły.
6. Ocena ustalona przez wychowawc jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
KLASYFIKACJA RÓDROCZNA I KO COWOROCZNA, PROMOWANIE UCZNIÓW.
1. Klasyfikacj uczniów przeprowadza si w dwóch semestrach:
I semestr – od 1 wrze nia do rozpocz cia ferii zimowych,
II semestr- od zako czenia ferii zimowych do ko ca roku szkolnego.
2. Ocena ko cowa uwzgl dnia oceny bie ce z okresu całego roku.
3. Klasyfikacji ródrocznej i ko coworocznej dokonuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna. Jej wyniki
odnotowywane s w dziennikach lekcyjnych oraz arkuszach ocen.
4. Na tydzie przed przewidywan klasyfikacyjn rad pedagogiczn nale y poinformowa uczniów
o przewidywanych ocenach semestralnych.
5. ??????Egzamin sprawdzaj cy
6. Na miesi c przed ko cem semestru b d roku nauczyciel przedmiotu informuje ucznia
o zagro eniu ocen niedostateczn , ocen t wpisuje do dziennika ołówkiem w odpowiedniej rubryce.
7. Ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich zaj edukacyjnych , okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne ko coworoczne
wy sze od stopnia niedostatecznego, z zastrze eniem kiedy mo e zdawa egzamin poprawkowy.
8. Ucze ko czy szkoł , je eli uzyskał oceny klasyfikacyjne ko coworoczne wy sze od stopnia niedostatecznego i przyst pił do egzaminu gimnazjalnego.
9. Szczegółowe zasady dotycz ce egzaminu okre laj odr bne przepisy.
10. Je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni edukacyjnych ucznia
uniemo liwia lub utrudnia kontynuowanie nauki szkoła w miar mo liwo ci stwarza szans uzupełnienia braków poprzez wł czenie go do zespołu dydaktyczno- wyrównawczego lub indywidualn pomoc nauczyciela w wietlicy szkolnej.
11. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymuj z danego
przedmiotu celuj c ocen klasyfikacyjn ko coworoczn (semestraln ) oraz s zwolnieni z odpowiedniej cz ci egzaminu . Zwolnienie z cz ci egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem w
tej cz ci najwy szego wyniku.
12. Ucze gimnazjum, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej
roczne opó nienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskuje ze wszystkich zaj obowi zkowych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, mo e by promowany uchwał rady pedagogicznej do klasy programowo
wy szej równie w ci gu roku szkolnego.

ROZDZIAŁ V
SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU
1.
2.
3.
4.
5.

Dziennik lekcyjny.
Arkusz ocen.
Teczka wychowawcy.
Zeszyt wychowawcy.
Notes nauczyciela wychowania fizycznego.
ROZDZIAŁ VI
SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSI GNI CIACH DZIECI

1. Informacje dla rodziców o osi gni ciach dziecka w nauce i jego zachowaniu nauczyciel lub wychowawca przekazuje:
a) podczas „dnia otwartego”,
b) na zebraniu rodziców,
c) podczas kontaktów rodzic-nauczyciel,
d) przez pisemne zawiadomienia przez wychowawc o zagro eniu ocen niedostateczn na miesi c
przed rad pedagogiczn klasyfikacyjn .
2. Na koniec ka dego semestru ucze i rodzice otrzymuj pisemn informacj zawieraj c wyniki
klasyfikacyjne.
ROZDZIAŁ VII
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Ucze mo e otrzyma nagrod w postaci:
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 zeszycie wychowawcy),
3. listu pochwalnego dla ucznia i listu gratulacyjnego dla rodziców na koniec roku szkolnego (warunki: rednia ocen 5,0 i wi cej, wzorowe zachowanie),
4. dyplomu uznania,
5. nagrody ksi kowej na koniec roku szkolnego (warunki: rednia ocen 4,8 i wi cej i wzorowe b d
dobre zachowanie),
6. nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wr czanych na apelu szkolnym
za ró ne formy uczniowskiej aktywno ci,
7. wpisu do kroniki szkoły za szczególne osi gni cia,
8. wiadectwa z wyró nieniem (warunki: rednia ocen 4,75 i wi cej oraz wzorowe b d dobre zachowanie).

1.

2.
3.
4.

ROZDZIAŁ VIII
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY , POPRAWKOWY I SPRAWDZAJ CY.
Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych, je eli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecno ci na zaj ciach
edukacyjnych przekraczaj cej połow czasu przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
Ucze mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny je li nieobecno ci s usprawiedliwione.
Je li nieobecno ci s nieusprawiedliwione rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin
klasyfikacyjny, gdy z pro b o egzamin zwróci si ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie).
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) za pierwsze półrocze w ci gu tygodnia po klasyfikacji ródrocznej,
b) za drugie półrocze (lub cały rok) w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum. W skład
komisji wchodz trzy osoby:
a) dyrektor szkoły jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne jako członek komisji.
6. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Komisja sporz dza protokół zawieraj cy zagadnienia, prace pisemne i zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i ustala ocen .
Protokół stanowi integraln cz
arkusza ocen.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze , który realizuje indywidualny tok lub program nauki
oraz ucze spełniaj cy obowi zek szkolny poza szkoł .
8. Egzamin sprawdzaj cy
9. Ucze klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, który w wyniku ko coworocznej klasyfikacji uzyskał
ocen niedostateczn z jednych zaj edukacyjnych, mo e zdawa egzamin poprawkowy. Pisemn pro b o egzamin poprawkowy składa ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora gimnazjum.
10. W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z
dwóch zaj edukacyjnych.
11. Egzamin poprawkowy składa si z cz ci pisemnej oraz ustnej, z wyj tkiem egzaminu ze sztuki,
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mie przede wszystkim
form wicze praktycznych.
12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wychowawca zobowi zany jest do poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu
poprawkowego najpó niej w ostatnim dniu zaj szkolnych oraz do przekazania zakresu materiału
obj tego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela ucz cego danego przedmiotu.
13. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum, w skład
której wchodz :
a) dyrektor gimnazjum-jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne- jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne- jako członek komisji.
14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporz dza protokół zawieraj cy: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocen ustalon przez
komisj . Do protokołu zał cza si prace pisemne ucznia i zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.
15. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 12 pkt. b i w ust. 16 pkt. b mo e by zwolniony z udziału w
pracyb komisji na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor gimnazjum powołuj jako osob egzaminuj ca innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym, e powołanie nauczyciela z innej szkoły nast puje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Ucze , który z przyczyn losowych nie przyst pił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie, okre lonym przez dyrektora szkoły.
17. Ucze , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klas , z
zastrze eniem ustawy 21.
18. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia lub jego wyj tkowo trudn sytuacj rodzinn lub
powa ne kłopoty zdrowotne, rada pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu całego etapu edukacyjnego promowa ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zaj edukacyjnych.
Fakt ten musi by odnotowany w arkuszu ocen.

