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DZIAŁ VII
Rozdział 1

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania WZO
§ 124. ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNEYCH ZASAD OCENIANIA
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów Zespołu Szkół Nr 40.
2. Zasady oceniania z religii lub etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia
przedmiotowy system oceniania.
§ 125. PŁASZCZYZNY OCENIANIA
1. Ocenianiu podlegają:

1)
2)

osiągnięcia edukacyjne ucznia,
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 i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego, norm
etycznych i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
§ 126. CELE I ELEMENTY OCENIANIA
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według
wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO).
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) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według zasad
podanych poniżej;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

zajęć

edukacyjnych

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

ocen

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

4. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

5. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena
końcowa
nie jest średnią ocen cząstkowych;
2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania,
zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o
okresową ewaluację;
§ 127. ZAPOZNAWANIE Z SYSTEMEM OCENIANIA – JAWNOŚĆ
OCENY:
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) systematycznej frekwencji na zajęciach szkolnych.
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
z zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
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klasyfikacyjnej z zachowania, oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
3. Procedura informowania uczniów i rodziców:
1) nauczyciel danego przedmiotu nauczania na pierwszych zajęciach informuje uczniów
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
2) stosownym wpisem w dzienniku nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami
edukacyjnymi;
3) wychowawca na pierwszych zajęciach zapoznaje uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania
i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym;
4) wychowawca na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów)
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Rodzice poświadczają swoim podpisem w dzienniku
lekcyjnym fakt zapoznania się z regulaminem.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane
uczniom
na zajęciach dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ogólnych
i konsultacjach indywidualnych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego.
5. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności
poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę
w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć 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.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.7 uniemożliwia ustalenie
oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 %
planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.
9. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 7 jest obowiązany być obecny
na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają
one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności
po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą
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słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z
autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
12. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.11, posiadającego orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na
podstawie tego orzeczenia.
13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”
§ 128. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 129. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary
w siebie,
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego
uczniów,
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych,
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
1)

na lekcji,

2)

poza lekcjami,

3)

poza szkołą,

4)

inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).
3. Uczeń zdolny ma możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
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3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu,
4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1)

rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania
jego samodzielnej pracy;
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia
w domu;
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię PsychologicznoPedagogiczną
w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
indywidualny
tok nauki.
§ 130. SKALA OCEN I DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA:
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali:
Ocena słowna

Lp.

Skrót literowy

Oznaczenie
cyfrowe

1.

celujący

cel

6

2.

bardzo dobry

bdb

5

3.

dobry

db

4

4.

dostateczny

dst

3

5.

dopuszczający

dop

2

6.
niedostateczny
ndst
1
2. Dokumentację przebiegu nauczania stanowić będą:
1) dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, w których nauczyciele notować będą
oceny bieżące, ocenę śródroczną i roczną w pełnym brzmieniu;

2) oceny bieżące będą zapisywane cyframi z ewentualnymi znakami uzupełniającymi „+” lub „-”;
3) oceny śródroczne – w zapisie dopuszcza się skrócony zapis słowny według tabeli;
4) oceny roczne – zapisywane w pełnym brzmieniu;
5) inne znaki, zapisy i symbole, które powinny być objaśnione na stronie osiągnięć edukacyjnych
danego przedmiotu;

6) arkusze ocen, w których wychowawca notować będzie wyniki klasyfikacji rocznej, wpisując
wszystkie oceny w pełnym brzmieniu.
3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne
w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie
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zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w
ocenianiu bieżącym.
10.1.1.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
10.1.2.
5. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
10.1.3.
6. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów.
10.1.4.

1)

§ 131. SPOSOBY I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA
1. W celu sprawdzenia postępów i osiągnięć ucznia przewiduje się następujące formy i
metody kontroli:
test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze Szkoły gimnazjalnej;

2)

odpowiedź ustna;

3)

dyskusja;

4)

zadanie domowe;

5)

wypracowanie;

6)

sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwający nie dłużej niż 20 minut);

7)

praca klasowa (obejmująca większą partię materiału i trwająca, co najmniej jedną godzinę
lekcyjną);

8)

praca klasowa sumatywna (obejmująca dział programowy i trwająca, co najmniej jedną godzinę
lekcyjną);

9)

test;

10)

referat;

11) praca w grupach;
12) praca samodzielna;
13) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.;
14) testowanie sprawności fizycznej;
15) ćwiczenia praktyczne;
16) pokaz;
17) prezentacje indywidualne i grupowe;
18) prace projektowe;
19) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
20) wytwory pracy własnej ucznia;
21) obserwacja pracy ucznia w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych;
22) rozmowa z uczniem;
23) aktywność na zajęciach;
24) analiza tekstów źródłowych.
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1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia
indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność i jawność.

cechuje:

obiektywizm,

2. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie
ma znaczący wpływ na ocenę okresową:
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy;
2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ;
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca
klasowa,
3)

kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji
lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy
ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.

4) W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język,
f) estetyka zapisu;
5) W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a)
b)
c)
d)

znajomość zagadnienia,
samodzielność wypowiedzi,
kultura języka,
precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

6) Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają następujące umiejętności:
a)
b)
c)
d)

planowanie i organizacja pracy grupowej,
efektywne współdziałanie,
wywiązywanie się z powierzonych ról,
rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
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3. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen,
a jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba
ocen w semestrze wynosi 3 /trzy/.
4. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika
lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów
edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja
dla rodziców (prawnych opiekunów)i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
5. Znak graficzny „parafka” oznacza
a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

fakt

oglądania

pracy

przez

nauczyciela,

6. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część
materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie
uzgodnionym
z nauczycielem.
7. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki
poprawiane
są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego
wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom
do wglądu.
8. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są
przez nauczycieli
do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany
do końca semestru.
9. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich
pisemnych sprawdzianów wiadomości.
10. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania
przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli
przypada
jedna
godzina
tygodniowo
–
to
1
nieprzygotowanie.
Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas
do zeszytu przedmiotowego ”nie przygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np”.
11. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki
zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak
również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa
powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły.
12. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady.
13. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną w
ust.19 /odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć
edukacyjnych
i zachowania.
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14. Prace klasowe zapowiedziane są, co najmniej na tydzień wcześniej. W przypadku
nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą,
przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.
15. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem wymagań
edukacyjnych.
16. Sprawdzian z 3 ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi (20min.).
17. Sprawdzian z więcej niż trzech lekcji musi być zapowiedziany.
18. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni.
Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną
nieobecnością
nauczyciela
w szkole.
19. Prace klasowe muszą być omówione przy oddaniu. Należy podać kryteria ich oceniania.
20. Prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
21. Uczeń może być w semestrze dwa razy lub raz, (gdy jest godzina tygodniowo)
nieprzygotowany
do lekcji, jednak musi to zgłosić przed lekcją. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku –
wpisując „np”, nie ma to jednak wpływu na ocenę śródroczną lub roczną.
22. Nieprzygotowanie do lekcji nie może być zgłaszane w następujących przypadkach:
1) zapowiedzianych prac klasowych oraz lekcji powtórzeniowej;
2) gdy uczeń zobowiązał się przygotować indywidualnie na daną lekcję pewną partię materiału;
3) przy wykonaniu zadania, na które wyznaczony był dłuższy czas (2- 4 tygodni).
23. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za
sobą wpisanie oceny niedostatecznej w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi.
24. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w grudniu i czerwcu.
25. Codziennie jest losowany „Szczęśliwy numer” osoba o tym numerze w dzienniku nie może
być brana do odpowiedzi w danym dniu. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli osoba chce udzielić
odpowiedzi.
26. W pierwszych klasach na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy
„okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).
27. Na czas ferii i przerw świątecznych nie będą zadawane pisemne prace domowe.
28. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu
w dzienniku w momencie zapowiedzi). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy termin pracy klasowej został
zmieniony na prośbę uczniów.
29. Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie 3 prace klasowe.
30. Jeżeli przedmiot realizowany jest:

1) 1godz./ tyg. to minimalna liczba ocen cząstkowych dla ucznia w semestrze wynosi
3 (w tym minimum z jednej pracy pisemnej);

2) 2 godz. i powyżej/ tyg. to minimalna liczba ocen cząstkowych dla ucznia w semestrze wynosi 4
(w tym minimum z dwóch prac pisemnych).
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31. Nauczyciel jest zobowiązany do rytmicznego oceniania osiągnięć i postępów ucznia.
Niedopuszczalne jest wystawienie oceny śródrocznej/rocznej na podstawie ocen uzyskanych
w ostatnim miesiącu semestru (nie dotyczy praktyk zawodowych).
32. Uczeń ma obowiązek być obecnym na każdym zapowiedzianym sprawdzianie.
33. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał
do jej napisania na najbliższej lekcji z danego przedmiotu.

pracy

klasowej,

przystępuje

34. Za brak obecności na pracy klasowej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej.
35. Za zgodą nauczyciela uczeń, który w pełni wykorzystał czas pisząc pracę klasową
i otrzymał ocenę dla niego niesatysfakcjonującą, może raz poprawić daną pracę. Poprawioną
ocenę z pracy klasowej nauczyciel odnotowuje w odpowiedni sposób.
§ 132. JAWNOŚĆ OCENIANIA
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustnie ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu. Istnieje całkowity zakaz powielania
prac pisemnych.
§ 133. DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych
ucznia,
u
którego
stwierdzono
specyficzne
trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także
na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek nauczyciela
lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców
(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4, 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.
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6. W zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady
działania:
1) redukowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniów
w ramach pracy kadry wspomagającej oraz indywidualnej pomocy pedagogicznej ze strony
wychowawcy i innych nauczycieli;
2) kontakt wychowawcy z rodzicami lub prawnymi opiekunami, udzielanie porad i wskazówek;
3) przeciwdziałanie
skrajnym
formom
niedostosowania
społecznego
poprzez
stałe
i systematyczne monitorowanie sytuacji życiowej uczniów ze środowisk dysfunkcyjnych,
współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (policją, poradnią psychologiczno –
pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, sądem rodzinnym);
4) uczniowie żyjący w trudnych warunkach środowiskowych znajdują się pod opieką pedagoga
szkolnego. Organizuje on według potrzeb pomoc socjalną w przypadku złych warunków
materialnych bądź współpracuje z poradniami określonych specjalności oraz instytucjami
wspomagającymi szkołę w przypadku braku postępów w nauce, zagrożenia alkoholizmem,
uzależnieniami itp.
7. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego poprzez:
1) tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa tychże uczniów w życiu społeczności szkolnej;
2) tworzenie właściwych warunków nauki ww. uczniom w zależności od ich stanu zdrowia
i możliwości Szkoły;
3) kompensowanie deficytów w ramach zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego lub innych
form pomocy zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
4) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami;
5) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i eliminowania przeszkód utrudniających
osiąganie dobrych wyników;
6) obniżenie wymagań z niektórych przedmiotów zgodnie z orzeczeniem wydanym przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.
8. Szczegółowe
zasady
organizowania
procesu
dydaktyczno-wychowawczego
w odniesieniu do uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zawarte zostały
w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
(Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Dz.U.2010r. Nr 228 poz.1487 z późn.
Zmianami).
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wynikający ze specyfiki tych zajęć.
10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
uniemożliwia ustalenie oceny semestralnej, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
”zwolniony” albo ”zwolniona”.
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12. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych
zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię
posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
14. 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, głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją,
z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi
lub
z
autyzmem
(w tym z zespołem Aspergera), z nauki drugiego języka obcego.
15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo” zwolniona”.
16. Procedura uzyskiwania zwolnienia:
1) rodzic/ prawny opiekun lub pełnoletni uczeń dostarcza do sekretariatu Szkoły podanie
o zwolnienie, (bądź informację w formie pisemnej o podjęciu działań o zwolnienie) podpisane przez
rodziców (prawnych opiekunów) wraz z właściwą dokumentacją;
2) po podjęciu decyzji przez Dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia,
które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom (prawnym
opiekunom);
3) uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać jedynie poza szkołą,
jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice (prawni
opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i zachowanie ucznia w czasie jego nieobecności w szkole;
4) uczeń zwolniony z zajęć nie ma obowiązku uczestnictwa w zajęciach i wymiar tygodniowy jego
zajęć jest pomniejszony o zajęcia, z których jest zwolniony;
5) W przypadku zwolnienia z zajęć edukacyjnych, gdy jest to nie pierwsza i nie ostatnia
dla ucznia godzina lekcyjna, zobowiązany jest on przebywać w tym czasie w bibliotece szkolnej.
§ 134. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
1. Uczeń klasyfikowany jest dwa razy w roku:
1) oceną śródroczną.
2) oceną roczną.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
3. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a semestr drugi
trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów klas programowo najwyższych Technikum
Mechanicznego Nr 5 przeprowadza się przed zimową przerwą świąteczną. Pozostała
klasyfikacja semestralna w Technikum Nr 5 oraz XX Liceom Ogólnokształcącym jest
przeprowadzana przed feriami zimowymi.
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5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a śródroczna i roczną ostateczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy.
6. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki
zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.
7. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana, jako średnia arytmetyczna ocen
cząstkowych.
8. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę
przy ustalaniu oceny rocznej.
9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez
wychowawcęnie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
10. W
przypadku
przedmiotu
nauczanego
w
danym
tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

roku

szkolnym

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego
nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
12. Laureaci
konkursów
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewódzkim
i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponad 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.
13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie)
są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego
lub pisemnegodo oceny bieżącej lub śródrocznej.
14. Przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie:
1)

najpóźniej 3 dni wcześniej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców
(prawnych opiekunów ) na spotkaniu z rodzicami o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
śródrocznychlub rocznych i o klasyfikacyjnej ocenie zachowania;

2)

miesiąc wcześniej nauczyciele uczący informują ucznia i wychowawcę o przewidywanej
klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, a wychowawca klasy powiadamia
rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia na spotkaniu rodzicielskim
lub pisemnie wysyłając informację do domu ucznia.

3)

Dokładne terminy z zachowaniem zawartych w pkt 1 i 2 określa w zarządzeniu Dyrektor Szkoły.
15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku
lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program
działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia,
zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
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16. 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.
17. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje
wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela.
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej,
w miarę możliwości, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
19. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o wszystkich przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
§ 135. OCENA Z ZACHOWANIA
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
bieżące
i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w
zachowaniu się ucznia.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
orazo skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. 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 publicznej
poradni specjalistycznej.
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6. Śródroczną i roczną ostateczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala
wychowawca klasy w oparciu o:

1) własną ocenę zachowania ucznia;
2) uwagi zapisane w zeszycie spostrzeżeń lub w wyznaczonych rubrykach, w dzienniku
lekcyjnym;

3) ocenę postawy ucznia przez samorząd klasowy;
4) samoocenę dokonaną przez ucznia;
5) frekwencję na zajęciach szkolnych.;
7. Frekwencja ucznia na zajęciach wpływa na ocenę z zachowania. Ustala się, że
uczeń może otrzymać ocenę:
1)

wzorową - gdy opuścił do 5 godzin bez usprawiedliwienia;

2)

bardzo dobrą, – gdy opuścił bez usprawiedliwienia od 6 do 10 godzin;

3)

dobrą, – gdy opuścił bez usprawiedliwienia od 11 do 20 godzin;

4)

poprawną – gdy opuścił bez usprawiedliwienia od 20 do tygodniowego wymiaru godzin
dla danej klasy;

5)

nieodpowiednią
gdy
opuścił
bez
usprawiedliwienia
do dwu tygodniowego wymiaru godzin dla danej klasy;

6)

naganną, – gdy opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż dwukrotny tygodniowy wymiar
godzin
dla danej klasy.

od

tygodniowego

8. Procedura wystawiania oceny z zachowania:
1) ustalając ocenę z zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie
organizacji uczniowskich oraz innych pracowników Szkoły;
2)

oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu.

3) przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen rocznych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku
szkolnym;
4)

wyjściową oceną do ustalenia oceny z zachowania jest ocena „dobra", stanowiąca
o zachowaniu, do którego szkoła nie ma zastrzeżeń.
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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 publicznej poradni specjalistycznej.

10. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV
ustala się według następującej skali:
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1) wzorowe – wz,
2) bardzo dobre – bdb,
3) dobre – db,
4) poprawne – pop,
5) nieodpowiednie – ndp,
6) naganne – ng
11. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze
niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż
przeciętne.
12. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną
uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię
nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników Szkoły.
13. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także
osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych
przejawach zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag. Także inni pracownicy Szkoły informują
wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
14. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej
wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej
klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
15. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania
jest ostateczna.
16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca
uzasadnia ustaloną ocenę.
18. 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;
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7)

okazywanie szacunku innym osobom.
19. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji
wchodzą:

1)

dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji;

2)

wychowawca klas;,

3)

wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)

pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkol;,

5)

psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)

przedstawiciel Sejmiku Uczniowskiego;

7)

przedstawiciel Rady Rodziców.
21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)

skład komisji;

2)
3)
4)

termin posiedzenia komisji;
wynik głosowania;
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)
2)

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
24. 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.
Uchwałę
o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu Szkoły przez ucznia, który otrzymał co
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najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło
przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych
statutowych kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % godzin
przeznaczonych na te zajęcia;
3) systematyczne naruszanie
i pracowników Szkoły;

nietykalności

fizycznej

i

psychicznej

uczniów,

nauczycieli

4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
i obraźliwych
§ 136. Kryteria ocen z zachowania

1)

1. wzorowe
Otrzymuje uczeń, który:
systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny
do swoich możliwości i zdolności;

2)

aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;

3)

interesuje się postacią patrona Szkoły, zna hymn Szkoły i pieśń o patronie Szkoły;

4)

rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;

5)

reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;

6)

wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację;

7)

nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;

8)

zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;

9)

przejawia troskę o mienie Szkoły;

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, tarczę
i schludny wygląd;
11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
12) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki );
13) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
14) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się
po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,
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15) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film );
16) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
17) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
18) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
19) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
20) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);
21) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, znajomym, członkom rodziny,
kolegom i ich rodzicom.

1)

2. bardzo dobre
Otrzymuje uczeń, który:
używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły, kolegów,
znajomych;

2)

przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;

3)

zna i chętnie śpiewa hymn Szkoły i pieśń o patronie Szkoły;

4)

przejawia troskę o mienie Szkoły;

5)

pomaga słabszym i młodszym kolegom;

6)

nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

7)

kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

8)

bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

9)

przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

10) przestrzega zasad higieny osobistej;
11) nigdy nie ulega nałogom;
12) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
13) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
14) zawsze nosi tarczę szkolną i odpowiedni strój, zmienia obuwie;
15) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i Szkoły.

3. dobre
Otrzymuje uczeń, który :
1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,
2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,
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3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i Szkoły,
5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
6) zna symbole Szkoły, hymn, pieśń o patronie;
7) nosi tarcze, odzież i obuwie wymagane regulaminem Szkoły;
8) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
9) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze Szkoły, na wycieczkach
i imprezach szkolnych;
10) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
11) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;
12) nie ulega nałogom;
13) rozumie i stosuje normy społeczne;
14) szanuje mienie społeczne;
15) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego,
16) pozytywnie reaguje na uwagi Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
17) nie odmawia udziału w pracach na rzecz Szkoły i klasy,
18) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów
i pracowników Szkoły,
19) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem,

4. poprawne
Otrzymuje uczeń, który:
1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;
3) sporadycznie spóźnia się na lekcje;
4) nie zna hymnu Szkoły i pieśni o patronie Szkoły;
5) nie angażuje się w pracę na rzecz Szkoły, klasy;
6) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
7) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;
8) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
9) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia
swojego błędu;
10) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
11) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
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12) czasami zapomina obuwia zmiennego,
13) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
14) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
15) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
16) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły;
17) używa zwrotów grzecznościowych;
18) czasem pomaga koleżankom i kolegom.
5. nieodpowiednie
Otrzymuje uczeń, który:
1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;
3) opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;
4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;
6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców, osób
starszych;
8) jest agresywny w stosunku do rówieśników;
9) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy
10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa
11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji Szkoły, zakłóca przebieg uroczystości
szkolnych
12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia|
na basenie);
14) często zaniedbuje higienę osobistą;
15) ulega nałogom;
16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
17) lekceważy ustalone normy społeczne;
18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. naganne
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Otrzymuje uczeń, który:
1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,
nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
3) nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora Szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły;
5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne
i innych;
6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;
7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
8) ulega nałogom;
9) celowo niszczy mienie Szkoły;
10) wchodzi w konflikt z prawem;
11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor Szkoły i Ojczyzny.
§ 137. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela
zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych
jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy (§ 138 ust. 6 pkt 1 Statutu Szkoły).
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

(wyższych

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji
indywidualnych.
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5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu
wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5 prośba
ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę
jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu
dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego
oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 138. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA
1. W kontaktach osobistych, na piśmie lub w formie rozmów telefonicznych wraz
ze stosownym wpisie w dzienniku lekcyjnym.
2. Zebrania z rodzicami według kalendarium.
3. Spotkania dodatkowe w miarę potrzeb odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
4. Informacje o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych
i rocznych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują od wychowawcy na miesiąc przed
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Fakt ten rodzice lub prawni opiekunowie
ucznia potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym. Uczeń pełnoletni może własnym
podpisem poświadczyć przewidywane oceny semestralne.
5. Rodzice

(prawni

opiekunowie)

ucznia

pełnoletniego,

którzy

nie

uczestniczą
w
spotkaniach
z wychowawcą oraz nie kontaktują się z nauczycielami, którzy prowadzą poszczególne zajęcia,
nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach ucznia w nauce.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego, którzy nie kontaktują się
z wychowawcą i nauczycielami zostają poinformowani o planowanych ocenach listem
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poleconym. Data wysłania listu jest traktowana, jako data powiadomienia rodziców (prawnych
opiekunów) o osiągnięciach ucznia, potwierdzenie nadania

§ 139. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
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. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego:
1) pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny (egzaminy klasyfikacyjne
końcoworoczne) należy złożyć do Dyrektora Szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie
klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;
2) w przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego
głosowania zwykłą większością głosów.
5. 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;
3) przy zmianie Szkoły lub typu Szkoły, jako uzupełnienie treści programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego.
7. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą zdającemu egzamin
klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
11. Egzamin dotyczący klasyfikacji
niż w ostatnim tygodniu czerwca.
12. W przypadku długotrwałej
w ostatnim tygodniu sierpnia.

rocznej

choroby ucznia

przeprowadza
egzamin może

się
być

nie

później

wyznaczony
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13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą 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 i z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 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 przeprowadzających egzamin;

2)

datę egzaminu klasyfikacyjnego;

3)

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)

uzyskane oceny;
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
19. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, szkoła organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zajęć
praktycznych.
20. Ocena roczna uzyskana w wyniku poprawkowego egzaminu klasyfikacyjnego
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §140.
§ 1 4 0. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEPROWADZONY
Z POWODU NIEPRAWIDŁOWEGO TRYBU USTALANIA OCENY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później
niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia
do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2.
roczna

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
ocena
klasyfikacyjna
z
zachowania
została
ustalona
niezgodnie

26

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję,
która:
1)

w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i
ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych;

2)

w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności (egzaminu odwoławczego),
o którym mowa wyżej ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) –
nie później niż dwa dni od daty złożenia podania.
4. W skład komisji wchodzą:

1) W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, –
jako przewodniczący komisji,

b) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne.
2) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 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) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
3) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje
wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
Szkoły.
4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) datę egzaminu,
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c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.
6) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
b) wynik głosowania,
c) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 141. WARUNKI KLASYFIKACJI – PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY
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
stopnia
niedostatecznego,
z zastrzeżeniem § 143 p16.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 143 p16.
5. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę
zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej
może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć
Szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

1)

nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)

prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

3)

zachowuje się nieobyczajne;

4)

stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;

5)

stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
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7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie
zdał
egzaminu
poprawkowego
z
jednych
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania
realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę
końcową celującą.
9. Uczeń realizujący obowiązek obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny
zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły.
10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
11. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z 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. 2.
12. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.

§ 142. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające
uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają
odrębne przepisy.
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje
świadectwo
szkolne
promocyjne
potwierdzające
uzyskanie
promocji
z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się
osiągnięcia określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
4. Uczeń Szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się

29

na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano
klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu
nauczania.
7. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły.
8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły,
oraz zaświadczeń.
10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania
prowadzonej przez szkołę.
11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad
skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje
„dokonano
sprostowania”
oraz
czytelny
podpis
Dyrektora
Szkoły
lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
12. Nie
dokonuje
się
sprostowań
na
świadectwach
i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

ukończenia

Szkoły

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń
lub absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej
lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez
Dyrektora Szkoły.
15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek
bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły.
16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły,
w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się :
1)

uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy,
artystycznych
i
sportowych
organizowanych
przez
kuratora
oświaty
albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające
na terenie szkół;
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2)

osiągnięcia w aktywności
lub środowiska szkolnego.

na

rzecz

innych

ludzi,

zwłaszcza

w

formie

wolontariatu

§ 143. EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne przygotowuje nauczyciel
danego przedmiotu.
4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć
dydaktycznowychowawczych.
Egzamin
poprawkowy
przeprowadza
się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy
W skład komisji wchodzą:

przeprowadza

komisja

powołana

przez

Dyrektora

Szkoły.

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;
4) nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę.
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) ocenę z egzaminu;
5) do protokołu załącza 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 poprawkowego egzaminu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
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9. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców
(prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu.
10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego oceny, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ceny.
11. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję w wyniku egzaminu odwoławczego
jest ostateczna.
12. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń ocena z egzaminu poprawkowego ustalona przez
komisję jest ostateczna.
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem p.14
14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym),
po zasięgnięciu opinii komisji powołanej w tym celu spośród członków Rady Pedagogicznej.
15.

W skład komisji, o której mowa w p.14 wchodzi:

1) Dyrektor, wicedyrektor lub osoba sprawująca funkcję kierowniczą w szkole;
2) nauczyciel lub nauczyciele tego samego przedmiotu;
3) przewodniczący zespołu przedmiotowego;
4) pedagog szkolny.
16. Komisja, o której mowa w p. 15 sporządza notatkę zawierającą:

1) imiona i nazwiska osób biorących udział w pracach oraz ich podpisy;
2) miejscowość i datę spotkania;
3) określenie:
a) braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotu ”nazwa przedmiotu”
umożliwiają dalsze kształcenie w klasie programowo wyższej,
b) braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotu ”nazwa przedmiotu”
nie umożliwiają dalszego kształcenia w klasie programowo wyższej,
§ 144. UKOŃCZENIE SZKOŁY
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.
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2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania.
§ 145. KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który między innymi:

1)

posługuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w
danej klasie;

2)

samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy i zadania;

3)

dostrzega i stosuje wiedzę z różnych dziedzin;

4)

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów
na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który między innymi:

1)

opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pełnym;

2)

stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach problemowych;

3)

wykazuje się całkowicie samodzielną umiejętnością analizowania;

4)

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na różnym szczeblu.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)

nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej
klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

2)

samodzielnie rozwiązuje stawiane przed nim problemy i zadania;

3)

aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym;

4)

dostrzega zależności między zjawiskami, procesami występującymi w poszczególnych
przedmiotach.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie podstawowym;

2)

zna i rozumie podstawowe pojęcia, procesy i zjawiska;

3)

samodzielnie wykorzystuje nabyte wiadomości o średnim stopniu trudności.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)

opanował treści konieczne, którymi posługuje się z pomocą nauczyciela;

2)

zna definicję podstawowych pojęć;

3)

potrafi skonstruować prostą wypowiedź z pomocą nauczyciela;
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4)

potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji;

5)

posiada wiadomości, które są niezbędne w dalszym kształceniu.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających
i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, z danych
zajęć edukacyjnych.
7. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania
(PSO).
8. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania (WZO).
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen
wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 146. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
4) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
5) dbałość o piękno mowy ojczystej;
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
8) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, ustala się według następującej
skali:
wzorowe

- wz.

bardzo dobre

- bdb.

dobre

- db.

poprawne

- pop.

nieodpowiednie

- ndp.

naganne

- ng.
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3. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania.
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,
b) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
c) bierze bardzo aktywny udział w życiu klasy i Szkoły,
d) dba o dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentuje,
e) rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
f) systematycznie

uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a ilość
nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza pięciu godzin.

godzin

nieobecnych

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:
a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,
b) bierze udział w życiu klasy i Szkoły,
c) wykazuje się kulturą osobistą,
d) dba o dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentuje,
e) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a ilość godzin
nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza dziesięciu godzin.

nieobecnych

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły,
b) bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły,
c) ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza dwudziestu
godzin,
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wymagania Statutu Szkoły, dopuszczając się niewielkich uchybień
b) wykazuje bierną postawą wobec życia klasy i Szkoły,
c) ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza tygodniowego
wymiaru godzin dla danej klasy.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) regularnie narusza obowiązki ucznia zawarte w Statucie Szkoły,
b) jest całkowicie bierny wobec społeczności szkolnej,
c) jego kultura osobista budzi duże zastrzeżenia,
d) nie jest zainteresowany własnym rozwojem
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e) nie uczestniczy systematycznie w zajęciach lekcyjnych, a ilość godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych w semestrze mieści się w przedziale do od tygodniowego
do dwutygodniowego wymiaru godzin dla danej klasy.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) regularnie i systematycznie narusza obowiązki ucznia zawarte w Statucie Szkoły,
b) łamie narusza normy współżycia społecznego,
c) świadomie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,
d) nie wykazuje chęci poprawy dotychczasowego zachowania,
e) samodzielnie opuszcza szkołę w trakcie trwania zajęć szkolnych
f) nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (powyżej dwukrotnego
tygodniowego wymiaru godzin dla danej klasy).
4. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być podstawą
do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen.
5. Wychowawca decyduje o wystawieniu ostatecznej oceny z zachowania.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły;
3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z
zachowania,
nie
otrzymuje
promocji
do
klasy
programowo
wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie Szkoły nie kończy Szkoły.\

§ 147. DOSTĘPNOŚĆ WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.
Wewnątrzszkolny System Oceniania posiada każdy nauczyciel. Dla uczniów i rodziców dostępny
jest w bibliotece szkolnej, u wychowawców klas.
§ 148. OCENIENIE UCZNIA Z OPINIĄ/ ORZECZENIEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ
1. System oceniania oparty jest o WSO oraz indywidualne kryteria z poszczególnych
przedmiotów, a także innych działań wspierających pracę z uczniem.
2. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę następujące czynniki:
-

indywidualne możliwości ucznia wynikające z jego zaburzeń rozwojowych;

-

aktywność i wysiłek włożony w wykonywanie zadania, polecenia;

-

postęp, przyrost wiedzy i umiejętności;
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-

umiejętność pracy w zespole;

-

samodzielność w wykonywaniu działań;

-

stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość,
dokładność);

-

stopień przygotowania - odrabianie prac domowych;

3. Ocena dokonywana jest na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.
4. Oceny z poszczególnych przedmiotów oraz ocena z zachowania dokonywana będzie na
płaszczyźnie
indywidualnej,
–
co
uczeń
osiągnął
w
stosunku
do
siebie,
a nie w odniesieniu do innych.
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