STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia IX
Zasady Oceniania Wewn trzszkolnego
w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach
TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN Z ZAJ

EDUKACYJNYCH

§50.
1. Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si
w ramach oceniania wewn trzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych
i jego zachowaniu oraz o post pach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie
uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien dalej
si uczy ;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w asnego
rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce
i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach
i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2. Ocenianiu podlegaj :
1) osi gni cia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
§51.
1. Ocenianie
osi gni
edukacyjnych
ucznia
polega
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post pów
w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do:
1) wymaga okre lonych w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efektów kszta cenia okre lonych w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymaga edukacyjnych
wynikaj cych z realizowanych w szko ach programów nauczania;
2) wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zaj
edukacyjnych.
3) skre lony
2. Nauczyciel na pocz tku ka dego roku szkolnego, nie pó niej ni do 10
wrze nia zapoznaje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
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z nauczycielskimi zasadami oceniania. Wymagania edukacyjne do
ko ca wrze nia zostan umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
3. Ka dy nauczyciel tworzy nauczycielskie zasady oceniania zgodne
z przedmiotowymi i wewn trzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.
4. Nauczycielskie zasady oceniania musz zawiera :
1) wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych dla poszczególnych klas z uwzgl dnieniem
poziomów: koniecznego, podstawowego, rozszerzonego,
dope niaj cego, wykraczaj cego,
2) sposoby sprawdzania osi gni
edukacyjnych oraz ilo prac
klasowych,
3) procedury ustalania ocen ródrocznych i rocznych,
4) warunki i tryb uzyskiwania wy szych ni przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych,
5) warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji
o post pach i trudno ciach ucznia w nauce,
6) warunki i procedury poprawy ocen bie cych.
5. Wychowawca klasy zobowi zany jest do poinformowania nauczycieli
ucz cych w danej klasie o tym, e ucze posiada orzeczenie lub opini
poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej uzasadniaj ce obni enie wymaga edukacyjnych.
§52.
1. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Szko a nie udziela osobom postronnym informacji o uczniu.
2. Nauczyciel uzasadnia ka
ustalon ocen bie
za odpowied
ustn w sposób ustny, bezpo rednio po jej ustaleniu, przekazuj c
uczniowi informacje zw aszcza o jego osi gni ciach edukacyjnych
pomagaj cych w uczeniu si , poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze,
co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy .
2a Uzasadnienie oceny prac pisemnych musi mie form pisemn
i zawiera informacje o jego osi gni ciach edukacyjnych pomagaj cych
w uczeniu si , poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy .
3. Nauczyciel zobowi zany jest do przechowywania prac pisemnych
uczniów do ko ca roku szkolnego.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycz ca
oceniania ucznia udost pniana jest im do wgl du. Dopuszcza si
równie wykonanie kserokopii prac pisemnych.
5. W szkole obowi zuj
nast puj ce zasady udost pniania prac
pisemnych:
1) na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna), przekazany
w dzienniczku ucznia, nauczyciel przekazuje kopi ocenionej
pracy za po rednictwem ucznia lub osobi cie rodzicowi
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(opiekunowi prawnemu), umieszczaj c odpowiedni notatk
w dzienniczku ucznia. Rodzic (opiekun prawny) potwierdza
podpisem w dzienniczku otrzymanie kopii pracy pisemnej,
2) prace udost pniane s rodzicom do wgl du w dniach zebra
rodziców i dni otwartych,
3) prace mog by udost pnione rodzicom w innym terminie
po uprzednim umówieniu si rodzica z nauczycielem.
6. Ucze ma prawo do poprawy ka dej oceny bie cej o ile zg osi tak
wol nauczycielowi w ci gu 3 dni od dnia otrzymania oceny.
7. Termin poprawy ustala nauczyciel, a poprawa prac pisemnych nie
powinna odbywa si w trakcie zaj
dydaktycznych. Wyznaczony
termin poprawy oceny nie powinien przekroczy 3 tygodni od dnia jej
otrzymania.
§53.
1. Nauczyciel zobowi zany jest do systematycznego, obiektywnego,
rzetelnego oceniania osi gni edukacyjnych ucznia.
2. Ucze w ci gu miesi ca powinien otrzyma minimum jeden stopie
szkolny z danego przedmiotu nauczania.
3. Ocenie podlega powinny wypowiedzi ustane i pisemne, z wyj tkiem
przedmiotów
maj cych
form
wicze
praktycznych,
sprawno ciowych, do wiadczalnych i laboratoryjnych.
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego i zaj technicznych
nale y w szczególno ci bra pod uwag wysi ek wk adany przez ucznia
w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych
zaj .
5. Dyrektor Szko y zwalnia ucznia z zaj
wychowania fizycznego
w ca ci lub ich cz ci, zaj
komputerowych, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
mo liwo ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach wydanych przez
lekarza, na czas okre lony w tej opinii.
6. Je li okres zwolnienia ucznia z zaj
wychowania fizycznego, zaj
komputerowych,
informatyki
lub
technologii
informacyjnej
uniemo liwia ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje si „zwolniony” lub „zwolniona”.
7. Dyrektor Szko y, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz
na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do ko ca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wad s uchu, z g bok dysleksj rozwojow ,
z afazj , z niepe nosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem,
w tym z zespo em Aspergera, z nauki drugiego j zyka obcego.
8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadaj cego
orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego albo indywidualnego
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nauczania zwolnienie z nauki drugiego j zyka obcego mo e nast pi
na podstawie tego orzeczenia.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona.
10. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej
poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne
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.
§54.
1. Nauczyciel planuje prac klasow lub sprawdzian tak, aby móg
poinformowa uczniów o tej formie sprawdzenia wiadomo ci
i umiej tno ci, co najmniej jeden tydzie przed przewidywanym
terminem.
2. W ci gu jednego dnia nie mo e by przeprowadzona wi cej ni jedna
praca klasowa (sprawdzian).
3. Nauczyciel powinien sprawdzi i oceni prace pisemne w ci gu
2 tygodni od ich napisania.
4. Nauczyciel j zyka polskiego zobowi zany jest oceni prace w ci gu
3 tygodni.
5.
wiczenia projektowe powinny zosta sprawdzone i ocenione w ci gu
3 tygodni od ich otrzymania przez nauczyciela.
6. Zadania sprawdzaj ce wiedz i umiej tno ci powinny umo liwia
uzyskanie ka dego stopnia szkolnego
§55.
1. Ustala si nast puj

skal ocen bie cych:
Ocena bie

Oznaczenie
owne
niedostateczny
dopuszczaj cy
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry
celuj cy

ca

Skrót
ndst., nd
dop
dst
dst+
db
db+
bdb
cel
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cyfrowe
1
2
3
3+
4
4+
5
6
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2. Elementy oceny:
1) oceniane s wszystkie formy aktywno ci uczniowskiej, maj cej
na celu zdobywanie wiedzy, w tym:
a) stopie opanowania wymaga okre lonych w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efektów kszta cenia
okre lonych
w
podstawie
programowej
kszta cenia
w zawodach oraz wymaga edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanych w szkole programów nauczania
z poszczególnych przedmiotów obj tych planem nauczania
danej klasy i systematyczny przyrost wiedzy;
b) wiadomo ci wykraczaj ce poza podstaw
programow
kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone
w podstawie programowej kszta cenia w zawodach oraz
wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole
programów nauczania;
c) udzia i sukcesy ucznia w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i zawodach;
d) aktywne, twórcze uczestnictwo w lekcji i systematyczna
praca,
2) umiej tno ci:
a) sprawne pos ugiwanie si j zykiem danej dziedziny wiedzy;
b) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
c) samodzielne
zdobywanie
potrzebnych
informacji
i poszerzanie wiedzy;
d) czenie wiedzy z ró nych przedmiotów,
3) praca pozalekcyjna dotycz ca przygotowania uroczysto ci
szkolnych, sesji popularno – naukowych, pomocy na lekcje,
gazetek, fragmentów lekcji itp.,
4) zachowanie ucznia.
3. Sposoby sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci:
1) odpowiedzi ustne
a) sprawdzaj ce
opanowanie
wymaga
okre lonych
w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efektów
w
podstawie
programowej
kszta cenia okre lonych
kszta cenia w zawodach oraz wymaga
edukacyjnych
wynikaj cych z realizowanych w szkole programów
nauczania;
b) zwi zane z aktywnym uczestnictwem w lekcji realizuj cej
nowy materia ,
2) wypowiedzi pisemne, w tym:
a) godzinne lub dwugodzinne zadania klasowe (nie wi cej ni
jeden sprawdzian dziennie);
b) testy wiadomo ci;
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c) krótki, maksymalnie 15 minutowe sprawdziany pisemne
obejmuj ce bie cy materia nauczania;
d) zadania domowe;
e) ró ne formy pisemnych wypowiedzi zwi zane ze specyfik
przedmiotu,
3) wiczenia sprawdzaj ce umiej tno ci praktyczne z danego
przedmiotu,
4) ró ne formy prezentacji.
4. Prace pisemne oceniane s wed ug nast puj cej skali:
0% – 39 %
niedostateczny
40% - 50%
dopuszczaj cy
51% - 68%
dostateczny
69% - 74%
dostateczny+
75% - 84%
dobry
85% - 89%
dobry+
90% -98%
bardzo dobry
99% - 100%
celuj cy
5. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej zawarte s w nauczycielskich
zasadach oceniania.
§56.
1. Ustala si nast puj
skal stopni szkolnych (ocen ródrocznych
i rocznych) i przyporz dkowanych im poziomów wymaga :
Poziom wymaga
Konieczny Podstawowy Dope niaj cy Rozszerzaj cy Wykraczaj cy
(K)
(P)
(D)
(R)
(W)

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

Stopie
szkolny
niedostateczny
dopuszczaj cy
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celuj cy

2. Ustala si ogólne kryteria ocen:
1) ocen celuj
otrzymuje ucze , który:
a) opanowa wiedz i umiej tno ci okre lone w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia
okre lone w podstawie programowej kszta cenia w zawodach
oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych
w szkole programów nauczania w pe nym zakresie;
b) osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikuj c si do fina u
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na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osi gni cia,
2) ocen bardzo dobr otrzymuje ucze , który:
a) opanowa wiedz i umiej tno ci okre lone w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia
okre lone w podstawie programowej kszta cenia w zawodach
oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych
w szkole programów nauczania w pe nym zakresie;
b) potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi zywania
zada i problemów w nowych sytuacjach,
3) ocen dobr otrzymuje ucze , który:
a) opanowa istotne w strukturze przedmiotu tre ci okre lone
w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efekty
kszta cenia okre lone w podstawie programowej kszta cenia
w zawodach oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce
z realizowanych w szkole programów nauczania w danej
klasie;
b) poprawnie stosuje wiadomo ci, rozwi zuje (wykonuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) ocen dostateczn otrzymuje ucze , który:
a) opanowa tre ci najwa niejsze w uczeniu si
danego
przedmiotu okre lone w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymagania
edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole programów
nauczania, atwe dla ucznia nawet ma o zdolnego,
o niewielkim stopniu z ono ci, cz sto powtarzaj ce si
w programie nauczania;
b) rozwi zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o rednim stopniu trudno ci, czasem przy pomocy
nauczyciela,
5) ocen dopuszczaj
otrzymuje ucze , który:
a) opanowa tre ci nauczania niezb dne w uczeniu si danego
przedmiotu okre lone w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymagania
edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole programów
nauczania;
b) rozwi zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne, o niewielkim stopniu trudno ci z pomoc
nauczyciela,
6) ocen niedostateczn otrzymuje ucze , który:
a) nie opanowa wiadomo ci i umiej tno ci niezb dnych
w uczeniu si danego przedmiotu okre lonych w podstawie
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programowej kszta cenia ogólnego lub efektów kszta cenia
w
podstawie
programowej
kszta cenia
okre lonych
w zawodach oraz wymaga edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanych w szkole programów nauczania;
b) nie jest w stanie rozwi za (wykona ) zada o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudno ci nawet przy pomocy
nauczyciela.
§57.
1. Ustala si przeprowadzanie klasyfikacji ródrocznej uczniów raz
w ci gu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed rozpocz ciem ferii
zimowych lub w ostatnim tygodniu stycznia, je eli ferie rozpoczynaj
si w lutym. Ustala si przeprowadzanie klasyfikacji ródrocznej
uczniów raz w ci gu roku szkolnego w poniedzia ek tygodnia
poprzedzaj cego rozpocz cie ferii zimowych lub poniedzia ek
ostatniego pe nego tygodnia stycznia, je eli ferie rozpoczynaj si
w lutym. W klasach ko cz cych szko
klasyfikacj
ródroczn
przeprowadza si
w pierwszym tygodniu stycznia. Termin
przeprowadzenia klasyfikacji rocznej ustala si na poniedzia ek
ostatniego tygodnia przed feriami letnimi a w klasach ko cz cych
szko na poniedzia ek ostatniego tygodnia zaj szkolnych.
2. Oceny klasyfikacyjne ródroczne i roczne nauczyciel prowadz cy
zaj cia edukacyjne wpisuje do dziennika lekcyjnego, a roczne tak e
do arkuszy ocen, w pe nym brzmieniu.
3. W Technikum, je eli przedmiot, zaj cia praktyczne lub praktyka
zawodowa realizowana jest w Centrum Kszta cenia Zawodowego
i Ustawicznego lub u pracodawcy, na podstawie odpowiedniej umowy,
ocen z przedmiotu lub praktyki zawodowej ustala:
1) w przypadku realizacji praktyki zawodowej u pracodawcy –
opiekun praktyk, w porozumieniu z osobami prowadz cymi
praktyk zawodow ,
2) w pozosta ych przypadkach nauczyciel lub instruktor
prowadz cy zaj cia z przedmiotu, zaj cia praktyczne lub
praktyk zawodow .
§58.
1. Informacj o przewidywanej ocenie rocznej ucze i jego rodzice (prawni
opiekunowie) uzyskuj w terminie do 5 VI, a w klasach maturalnych
w ostatnim tygodniu marca.
2. Wychowawca
zobowi zany
jest
przekaza
informacje
o przewidywanych ocenach rocznych rodzicom (prawnym opiekunom)
w formie pisemnej za po rednictwem ucznia.
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3. Ucze zobowi zany jest przekaza informacje rodzicom (prawnym
opiekunom). Rodzic potwierdza podpisem w dzienniczku fakt
otrzymania informacji o przewidywanych ocenach.
4. Przewidywane
oceny
nauczyciel
ma
obowi zek
umie ci
na wydzielonej stronie w dzienniku lekcyjnym.
§59.
1. Ocena roczna mo e ró ni si od przewidywanej, gdy ucze nie spe ni
wymaga edukacyjnych na dan ocen szkoln .
2. Ucze
ma prawo ubiega
si
o uzyskanie oceny wy szej
od przewidywanej oceny rocznej, o ile z y pisemny wniosek
do nauczyciela przedmiotu w terminie do 10 czerwca, a w klasach
ko cz cych do 5 kwietnia.
3. Ucze otrzyma ocen bezpo rednio wy sz od przewidywanej,
je li uzyska 90% punktów mo liwych do uzyskania ze sprawdzianu
wiadomo ci i umiej tno ci obejmuj cego dla danego przedmiotu zakres
materia u z ca ego roku szkolnego.
4. Czas trwania sprawdzianu nie mo e przekroczy 90 minut.
5. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporz dza si protokó , do którego
do cza si pisemne prace ucznia.
6. Powy sze dokumenty przechowuje nauczyciel danego przedmiotu
do ko ca roku szkolnego.
7. Sprawdzian o którym mowa w §59 ust.3 odbywa si przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w terminie
ustalonym przez dyrektora Szko y.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY
§60.
1. Klasyfikacja
ródroczna polega na okresowym podsumowaniu
osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych, okre lonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu wed ug skali okre lonej w Statucie Szko y - ródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych i
ródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Ustalona ocena ródroczna nie jest redni
arytmetyczn ocen i powinna uwzgl dnia systematyczn prac
i zaanga owanie ucznia. Oceny bie ce mog mie ró ne wagi, co brane
jest pod uwag podczas ustalania oceny ródrocznej.
2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia
z
zaj
edukacyjnych,
okre lonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym
oraz
ustaleniu
rocznych
ocen
klasyfikacyjnych
z zaj
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
wed ug skali, o której mowa w § 56. Ocena roczna musi uwzgl dnia
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

wszystkie oceny, z ca ego roku, z uwzgl dnieniem zaanga owania
i systematyczno ci ucznia oraz wagi poszczególnych ocen. Ocena roczna
nie jest redni arytmetyczn ocen cz stkowych.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych ustalaj
nauczyciele
prowadz cy
poszczególne
obowi zkowe zaj cia edukacyjne, a ródroczn i roczn ocen
klasyfikacyjn zachowania - wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj
edukacyjnych ustalaj
nauczyciele
prowadz cy
poszczególne
dodatkowe zaj cia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zaj
edukacyjnych nie ma wp ywu na promocj
do klasy programowo wy szej ani na uko czenie Szko y.
Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich
zaj edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia
na
zaj ciach
edukacyjnych
przekraczaj cych
po ow
czasu
przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci
mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny.
Na
wniosek
ucznia
niesklasyfikowanego
z
powodu
nieusprawiedliwionej nieobecno ci lub na wniosek jego rodziców
(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod
na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej, wychowania
fizycznego, zaj
technicznych i zaj
komputerowych ma przede
wszystkim form zada praktycznych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó niej ni w dniu
poprzedzaj cym dzie zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia si z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zaj
edukacyjnych w obecno ci, wskazanego przez dyrektora Szko y,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si
protokó zawieraj cy w szczególno ci:
1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania ( wiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik
do arkusza ocen ucznia.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11, mo e by zwolniony z udzia u
w pracy komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szko y
powo uje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej szko y.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do
egzaminu
klasyfikacyjnego
w
wyznaczonym
terminie,
mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora Szko y.
W przypadku
nieklasyfikowania ucznia z obowi zkowych
lub dodatkowych zaj
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych
jest ostateczna, z zastrze eniem ust.19.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych mo e by
zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrze eniem ust 29.
Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie mog zg osi zastrze enia
do dyrektora Szko y, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna
z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu
ustalenia tej oceny. Zastrze enia mog by zg oszone w terminie 7 dni
od dnia zako czenia zaj dydaktyczno wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalenia tej
oceny, dyrektor Szko y powo uje komisj , która:
1) w przypadku rocznej oceny z zaj edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj
edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala
roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze g osowania
zwyk wi kszo ci g osów; w przypadku równej liczby g osów
decyduje g os przewodnicz cego komisji.
Sprawdzian, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, przeprowadza si
nie pó niej ni w terminie 5 dni od dnia zg oszenia zastrze
,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

o których mowa w ust. 19. Termin egzaminu uzgadnia si z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, w wyznaczonym
terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora Szko y.
Przepisy ust. 19-22 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym e termin do zg oszenia zastrze
wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze otrzymuje promocj
do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych
zaj edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyska
roczne oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej,
z zastrze eniem ust. 38.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyska z obowi zkowych zaj
edukacyjnych
redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen
zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej
z wyró nieniem.
Uczniowi, który ucz szcza na dodatkowe zaj cia edukacyjne lub religi
albo etyk , do redniej ocen, o której mowa w ust. 25, wlicza si tak e
roczne oceny uzyskane z tych zaj .
Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj
edukacyjnych celuj
roczn ocen klasyfikacyjn . Ucze , który tytu
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska po ustaleniu
albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych,
otrzymuje z tych zaj
edukacyjnych celuj
ko cow
ocen
klasyfikacyjn .
Ucze , który nie spe ni warunków okre lonych w ust. 24, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wy szej i powtarza klas
z zastrze eniem ust. 38.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyska ocen niedostateczn z jednych albo dwóch
obowi zkowych zaj
edukacyjnych, mo e zdawa
egzamin
poprawkowy z tych zaj .
Egzamin poprawkowy sk ada si z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej,
z wyj tkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej,
zaj komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim form zada praktycznych.
W Szkole prowadz cej kszta cenie zawodowe egzamin poprawkowy
z zaj praktycznych, zaj laboratoryjnych i innych obowi zkowych
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32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

zaj
edukacyjnych, których programy nauczania przewiduj
prowadzenie wicze (do wiadcze ), ma form zada praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szko y do dnia
zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin
poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez
dyrektora Szko y. W sk ad komisji wchodz :
1) dyrektor Szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodnicz cy komisji,
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako
egzaminuj cy,
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia
edukacyjne - jako cz onek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 33 pkt 2, mo e by zwolniony
z udzia u w pracy komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szko y
powo uje jako osob egzaminuj
innego nauczyciela prowadz cego
takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem
tej Szko y.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokó
zawieraj cy w szczególno ci:
1) sk ad komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen .
Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik
do arkusza ocen ucznia.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e
przyst pi do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora Szko y, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
Ucze , który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wy szej i powtarza klas .
Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia Szko y, rada
pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego
promowa do klasy programowo wy szej ucznia, który nie zda
egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj
edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne
, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wy szej.
Ucze ko czy szko ponadgimnazjaln je eli w wyniku klasyfikacji
ko cowej, na któr
sk adaj
si
roczne oceny klasyfikacyjne
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z obowi zkowych zaj edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwy szej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych, których realizacja zako czy a si w klasach programowo
ni szych w szkole danego typu, z uwzgl dnieniem ust. 27, uzyska
oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych wy sze od oceny
niedostatecznej, z zastrze eniem § 62 ust. 4;
40. Ucze
ko czy szko
ponadgimnazjaln z wyró nieniem, je eli
w wyniku klasyfikacji ko cowej, o której mowa w ust. 39, uzyska
z obowi zkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.
41. Uczniowi, który ucz szcza na dodatkowe zaj cia edukacyjne lub religi
albo etyk , do redniej ocen, o której mowa w ust. 40, wlicza si tak e
roczne oceny uzyskane z tych zaj .
SPOSÓB INFORMOWANIA O POST PACH UCZNIA
§61.
1. Ustala si terminy spotka wychowawcy z rodzicami (prawnymi
opiekunami) uczniów:
1) w ostatni czwartek listopada,
2) w czwartek ostatniego tygodnia I semestru,
3) w ostatni czwartek kwietnia, a dla klas maturalnych w ostatni
czwartek marca.
2. Ka dy wychowawca na pierwszym zebraniu ustali sposób
przekazywania informacji o post pach i trudno ciach w nauce
i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. Zalecany sposób
przekazywania
informacji
to:
kontakt
telefoniczny,
poczta
e-mail lub kontakt osobisty w wyznaczonym przez wychowawc
i akceptowanym przez rodziców sta ym terminie.
TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW
§62.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad wspó ycia spo ecznego i norm
etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych w Statucie Szko y.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych,
2) promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y.
3. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego, nie pó niej
ni do 10 wrze nia informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana
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rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Informacja ta do 10 IX znajdzie si w bibliotece szkolnej, a do ko ca
wrze nia na szkolnej stronie internetowej.
4. skre lony
5. skre lony
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni
wp yw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§63.
1. Sk adowe oceny zachowania
1) ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala
wychowawca klasy, uwzgl dniaj c:
a) opini nauczycieli (w tym nauczycieli zaj praktycznych);
b) samoocen ucznia ocenianego;
c) ocen zespo u klasowego,
2) oceny sk adowe (wychowawcy, nauczycieli, ucznia, zespo u
klasowego) odnotowuje si w dzienniku lekcyjnym w rubryce
„Oceny z zachowania”,
3) ka de pozytywne i negatywne zachowanie ucznia nale y
odnotowa w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Notatki”, poda dat
i podpisa .
2. ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wed ug
nast puj cej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia
w szczególno ci:
1) wywi zywanie si z obowi zków ucznia,
2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej,
o honor i tradycje Szko y,
3) dba
4) dba
o pi kno mowy ojczystej,
5) dba
o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Ocena roczna uwzgl dnia ocen ródroczn .
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CZYNNIKI WP YWAJ CE NA WYSTAWIENIE OCENY
Z ZACHOWANIA
§64.
1. Ocen wzorow otrzymuje ucze , który:
1) wykazuje si wysok frekwencj (ma nie wi cej ni 2 godziny
nieusprawiedliwione, nie ma spó nie ),
2)
y do pog biania swojej wiedzy (na miar swoich mo liwo ci),
3) wzorowo wywi zuje si z na onych na niego obowi zków,
4) troszczy si o mienie szkolne, reaguje na akty wandalizmu i z ego
zachowania innych,
5) godnie i kulturalnie zachowuje si
w szkole i poza ni ,
z szacunkiem traktuje inne osoby,
6) dba o kultur
s owa, nie u ywa wulgaryzmów, czynnie
przeciwstawia si przejawom brutalno ci.
2. Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze , który:
1) wykazuje si wysok frekwencj ( ma nie wi cej ni 6 godzin
nieusprawiedliwionych, ma co najwy ej 3 spó nienia),
2)
y do uzyskania najlepszych wyników w nauce (na miar swoich
mo liwo ci) poprzez systematyczn prac ,
3) cechuje si wysok kultur osobist ,
4) stara
si
jak
najlepiej
wywi zywa
z
powierzonych
mu obowi zków, ch tnie podejmuje zaproponowane prace
na rzecz Szko y i rodowiska, wspó pracuje z wychowawc ,
nauczycielami,
5) godnie i kulturalnie zachowuje si
w szkole i poza ni ,
z szacunkiem traktuje inne osoby,
6) dba o kultur s owa, nie u ywa wulgaryzmów,
7) nie wymaga upomnie , jest zdyscyplinowany.
3. Ocen dobr otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od wychowawcy klasy,
2) wykazuje si pozytywnym stosunkiem do nauki,
3) wykazuje ch wspó pracy z wychowawc , nauczycielami
i kolegami,
4) stara si dba o kultur osobist i kultur j zyka,
5) nie dokonuje narusze Statutu Szko y.
4. Ocen poprawn otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma upomnienie od dyrektora Szko y,
2) biernie uczestniczy w lekcjach, niech tnie podejmuje wysi ek
w celu pog biania wiedzy,
3) unika u ywania wulgaryzmów i z ych zachowa ,
4) nie anga uje si w dodatkowe prace na rzecz rodowiska szkolnego,
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5) niekiedy wymaga upomnie , ale na uwagi nauczycieli i innych
pracowników Szko y reaguje pozytywnie,
6) nie uczestniczy w negatywnych zachowaniach klasy lub grupy.
5. Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od dyrektora Szko y,
2) lekcewa y obowi zki szkolne, polecenia nauczycieli, nie uzupe nia
zaleg ci w nauce, nie bierze czynnego udzia u w lekcjach,
3) nie dba o honor i tradycje Szko y,
4) nie stara si mimo upomnie , zmieni swojego zachowania.
6. Ocen nagann otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy
ucznia,
2) lekcewa y obowi zki szkolne, polecenia nauczycieli,
3) demoralizuje innych uczniów i zach ca do amania przepisów Statutu
Szko y,
4) nara a innych na niebezpiecze stwo,
5) odmawia wspó pracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem
w celu poprawy swojego zachowania.
7. Szczegó owej analizie oceny z zachowania podlegaj uczniowie, którzy
zdecydowanie poprawili swoje zachowanie ( informacja potwierdzona
przez pedagoga i psychologa szkolnego).
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WY SZEJ
NI PRZEWIDYWANA OCENA ZACHOWANIA
§65.
1. Wychowawca informuje ucznia w ostatnim tygodniu kwietnia, a jego
rodziców (prawnych opiekunów) w ostatni czwartek kwietnia,
o przewidywanej ocenie rocznej zachowania. Dla klas maturalnych
terminem tym jest ostatni tydzie I semestru, a dla jego rodziców termin
ródrocznego spotkania wychowawcy z rodzicami,
2. Ucze ma mo liwo
uzyskania oceny bezpo rednio wy szej ni
przewidywana pod warunkiem:
1)
enia do wychowawcy klasy w terminie 1 tygodnia pisemnego
wniosku,
2) spe nienia wymaga na ocen bezpo rednio wy sz ,
3) nieopuszczenia w tym czasie bez usprawiedliwienia adnej godziny
oraz brak spó nie .
§66.
1. Ucze mo e otrzyma ocen ni sz ni przewidywana, w przypadku
gdy do czasu ustalenia oceny naruszy wymagania przypisane
przewidywanej ocenie.
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