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Rozdział I
1. Ogólne zasady oceniania
1.1. Ocenianiu podlegają:
 osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 zachowanie ucznia.
1.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
1.3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania,
 wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1.4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
1.5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie,
 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
 udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 monitorowanie bieżącej pracy ucznia,
 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
1.6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole,
 ustalanie kryteriów zachowania,
 ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
o której mowa w Ocenianiu zachowania (punkt 8),
 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,
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ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
 ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
1.7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
1.8. Ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.9. W ocenianiu obowiązują zasady:
 zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów
prawnych),
 zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie,
 ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych,
 zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają
kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy
podlegające ocenie,
 zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu,
 zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,
 zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.
1.10. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o:
 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu
nauczania,
 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i ich rodziców o:
 warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania,
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania,
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 warunkach i trybie egzaminu klasyfikacyjnego,
 warunkach i trybie sprawdzianu i umiejętności w trybie odwoławczym,
 warunkach i trybie egzaminu poprawkowego.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 i 2 przekazywane i udostępniane są:
 dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji
wychowawczej,
 w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu,
 w trakcie indywidualnych spotkań, godzin dostępności nauczycieli z rodzicami,
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w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy –
dotyczy oceny z zachowania - dostęp w godzinach pracy wychowawcy
i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców,
 w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do
informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
 opublikowania informacji na stronie www.spboguszyn.webity.pl - dostęp do
informacji nieograniczony.
4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel może przed rozpoczętym nowym
działem kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem
umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach
sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu
materiału.
5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
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.
6. 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.
2. Rodzaje ocen szkolnych.
2.1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 bieżące,
 klasyfikacyjne:
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie
roku szkolnego,
b) końcoworoczne – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej
edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku
kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub
sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie
wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej.
Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo
najwyższej.
2.2. W klasach I - III oceny śródroczne i końcoworoczne są wyłącznie oceną opisową.
3. Jawność ocen.
3.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
3.2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia
podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.
3.3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.
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3.4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich
dzieci:
 na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli,
 na zebraniach ogólnych,
 w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia,
 podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

4. Uzasadnianie ocen.
4.1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
4.2. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel
omawia w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
4.3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania
dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje
bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych
godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.
4.4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
4.5. Skala ocen z zajęć edukacyjnych
1. W klasach I - III ustala się oceny cząstkowe w postaci punktów 1 - 6, natomiast
w klasach IV - VIII oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne
ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym
brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie
zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz
wkładanego wysiłku dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad
oceniania kształtującego z recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie,
zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony
ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
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W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” i odpowiednio niższej
kategorii wymagań.
4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie
do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi.
Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez
Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności
wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości
i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1. Kontrola wypowiedzi ustnych ucznia:
 formułowanie wniosków, opowiadania, dialog, opis sytuacji, zdarzeń, faktów,
doświadczeń, streszczenie i innych,
 wypowiedź na lekcji, aktywność,
 recytacja,
 dyskusja,
2. Kontrola w formie pisemnej:
 krótkie wypowiedzi w formie pisemnej; kartkówki,
 wypracowania,
 testy osiągnięć szkolnych (różnego typu),
 konkursy,
 prace klasowe,
 sprawdziany,
 dyktanda,
 zadania domowe, ćwiczenia, karty pracy,
 pisanie tekstu ze słuchu,
 prace dodatkowe,
 referaty, własna twórczość.
3. Metody oceny osiągnięć ucznia poprzez formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne
- na zajęciach, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz
umiejętności praktyczne:
 obserwacja pracy i ćwiczeń uczniowskich,
 prezentacja wyników pracy ucznia w formie graficznej,
 prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi i sprzętem,
 osiągnięcia w grach sportowych, ćwiczeniach gimnastycznych, grach dydaktycznych,
 samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji,
 wnioskowanie na podstawie dokonanych obserwacji,
 samodzielne projektowanie prostych doświadczeń,
 samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów.
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4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają następujące umiejętności:
 planowanie i organizacja pracy grupowej,
 efektywne współdziałanie,
 wywiązywanie się z powierzonych ról,
 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

6. System oceniania na I etapie edukacyjnym.
1. W klasach I – III oceny:
klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem religii.
W bieżącym ocenianiu stosuje się punktację 1 - 6.
Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania
zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu
wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.
Ocenianie ma na celu:
 poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych,
 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów
aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności.
Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym, jak wykonał zadanie szkolne,
podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy
i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się
poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu
zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji,
analiz prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do dziennika odzwierciedlają informacje
wyrażone w stopniu, dotyczące:
 osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem:
czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, techniki i poprawności pisania,
mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych,
znajomości przyrody i opisywania składników przyrody,
 społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie
oraz zachowań wobec wytworów kultury,
 fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem
człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie.
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4. Półroczna ocena opisowa sporządzona dla rodziców będzie opatrzona
wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje
się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
5. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy
z wychowawcą, informacje pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę
opisową.
6. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem
zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
7. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
 słowną, wyrażoną ustnie;
 pisemną punktową 1 - 6,
 wyrażoną symbolem graficznym;
 stopniem (religia) – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi
w klasach IV – VIII.
8. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III
szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

7. System ocenia w klasach IV -VIII.

1. W klasach IV - VIII oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne
ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym
brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie
zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz
wkładanego wysiłku dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad
oceniania kształtującego z recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie,
zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony
ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” i odpowiednio niższej
kategorii wymagań.
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5. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie
do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi.
Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez
Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
6.1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności
określone programem nauczania oraz wykraczające poza program danej klasy,
czyli:
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
 rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole
i poza nią)
6.2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do
rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;
6.3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
 wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych,
według wzorów znanych z lekcji i podręczników,
 jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym
oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu
6.4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści
podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania
logiczne między treściami,
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
poziomie trudności,
6.5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome
korzystanie z lekcji,
 rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania
teoretyczne i praktyczne,
 posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych
etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez
rozumienia związków i uogólnień.
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6.6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami
programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy,
 nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim
elementarnym stopniu trudności,
 nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
i umiejętności.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
8. Szczegółowe zasady oceniania i wymagania dotyczące określonego przedmiotu
nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
9. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów
realizowanych w wymiarze tygodniowym:
 jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny
 dwie godziny tygodniowo - minimum 5 ocen
 trzy godziny tygodniowo - minimum 7 ocen
 cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 9 ocen.
10. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania
punktów na ocenę.
Tabela określająca próg procentowy oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich
następnych ocen.
 sprawdziany, prace klasowe, dyktanda w formie sprawdzianów



oceny
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

procentowy udział punktów
0 - 32 %
33 - 49 %
50 -69 %
70 - 84 %
85 - 94 %
95 - 100 %

kartkówki
oceny
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

procentowy udział punktów
0 - 32 %
33 - 49 %
50 - 69 %
70 - 90 %
91 - 100 %

11. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym
z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu
lub powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności. W przypadku jednodniowej
nieobecności - uczeń pisze sprawdzian od razu po powrocie do szkoły. Jeśli uczeń
nie stawi się na ustalony termin napisania zaległego sprawdzianu, otrzymuje ocenę
niedostateczną i wpis do zeszytu wychowawcy.
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12. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej,
sprawdzianu może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni po wcześniejszym
uzgodnieniu z nauczycielem. Pod uwagę brana jest ocena z poprawy. W przypadku,
gdy uczeń nie stawi się na poprawę (wyjątek dłuższa choroba) - traci on możliwość
przystąpienia do poprawy. Odmowa udziału w poprawie musi być odnotowana
w zeszycie wychowawcy.
13. Nie przewiduje się poprawiania kartkówek, wierszy, kart pracy i zaległych zadań
domowych.
14. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu
oceny ndst.
15. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako
odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu
oceny ndst.
16. Szczegółowe zasady oceniania i wymagania dotyczące określonego przedmiotu
nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
17. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany lub prace klasowe,
a w jednym dniu nie więcej niż jeden sprawdzian lub praca klasowa.
18. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów
w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie
terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności
nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
19. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
20. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia
do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład
pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

8. Ocenianie zachowania
8.1. Postanowienia ogólne
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków
szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły
i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej
osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez
szkołę.
2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:
 dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez
ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu
w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak
też nie stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz
dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym,
 motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje,
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uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły
uwzględnionych w kryteriach.

8.2. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia.
W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.
Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących
kryteriów ocen zachowania w klasach IV – VII
Wychowawca klasy zakłada każdemu uczniowi kartę oceny zachowania (Zał. 1), na której
znajdują się kryteria oceny zachowania uczniów. Uczeń i jego rodzic na początku roku
szkolnego składają na niej swoje podpisy, potwierdzając znajomość wymogów stawianych
uczniom i trybu wystawienia oceny z zachowania, zawierając tym samym ze Szkołą,
reprezentowaną przez wychowawcę klasy, swoisty kontrakt .
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej
skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Wszyscy nauczyciele wpisują uwagi pozytywne i negatywne o uczniu do zeszytu
klasowego, które będą podstawą do wypełnienia przez wychowawcę karty oceny
zachowania ucznia.
Kartę oceny zachowania wychowawca wypełnia w ciągu roku czterokrotnie, ustalając
tym samym ocenę zachowania za poszczególne okresy:
 Okres pierwszy – od 1 września do ok. 15 listopada ( ocena A )
 Okres drugi – od ok.15 listopada do ok. 15 stycznia ( ocena B )
 Okres trzeci – od ok. 15 stycznia do ok. 1 kwietnia ( ocena C )
 Okres czwarty – od ok. 1 kwietnia do 20 czerwca. ( ocena D )
Ocena za pierwszy semestr jest średnią ocen A i B. W przypadku, gdy średnia
ta jest oceną „połówkową”, większą wagę ma ocena B.
Przykład.
A wzorowe, B bardzo dobre, semestralna: bardzo dobre
A bardzo dobre, B wzorowe, semestralna: wzorowe
Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen A, B, C i D. W przypadku, gdy średnia ta jest
oceną „połówkową” wychowawca wystawia ocenę korzystniejszą dla ucznia.
Z wystawioną oceną zapoznają się uczeń i jego rodzic, potwierdzając to swoimi podpisami
na karcie oceny zachowania.
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Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy kierując się kryteriami
umieszczonymi na karcie oceny zachowania. Ma on obowiązek uwzględnić uwagi i opinie
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Na tydzień
przed planowaną radą klasyfikacyjną wychowawca udostępnia innym nauczycielom kartę
oceny zachowania klasy (Zał. 2), na której umieszczone są propozycje wychowawcy,
samoocena oraz ocena klasy. Uczniowie i nauczyciele nanoszą na kartę swoje propozycje
ocen (mogą zgodzić się z wychowawcą lub podwyższyć bądź też obniżyć jego ocenę o jeden
stopień ). Wszystkie oceny umieszczone na karcie zamieniane są na liczby w następujący
sposób: wz=6, bdb=5, db=4, pop=3, nodp=2, nag=1 a następnie każdemu uczniowi
obliczana jest średnia arytmetyczna tych ocen. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na
podstawie średniej ocen z karty oceny zachowania klasy i jest ona oceną ostateczną.
W wyjątkowych sytuacjach członkowie RP mogą wnioskować o ponowne ustalenie oceny
zachowania na klasyfikacyjnym końcoworocznym posiedzeniu RP postępując według
następującej procedury:
 złożenie wniosku formalnego przez nauczyciela o przeprowadzenie głosowania w
sprawie ponownego ustalenia oceny zachowania,
 przedstawienie argumentów zawartych we wniosku,
 dyskusja członków RP,
 przeprowadzenie głosowania, w którym uczestniczy cała Rada Pedagogiczna,
 ustalenie wyników zwykłą większością głosów,
 pisemne poinformowanie następnego dnia poradzie klasyfikacyjnej ucznia, rodziców
(prawnych opiekunów) o podjętej decyzji.
Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się
oceny zachowania.
O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie lub ustnie
za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną.
8.3. Tryb odwołania.
1. 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.
2. 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.
3. W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko jako przewodniczący komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
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 pedagog,
 opiekun samorządu uczniowskiego,
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej
posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym
planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie
ze skalą określoną w Ocenianiu zachowania (punkt 8).
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5. 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 ponadwojewódzkim 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.
6. Osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie)
są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci
komentarza ustnego lub/i pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.
7. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 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 jednego miesiąca z zastrzeżeniem, że proponowane
oceny końcoworoczne mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu.
8. Przewidywane oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów nauczyciele są
zobowiązani poinformować uczniów w terminie tygodniowym przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. O przewidzianej ocenie niedostatecznej półrocznej i końcoworocznej z poszczególnych
zajęć edukacyjnych należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Istnieje także
możliwość informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanej ocenie niedostatecznej w terminie krótszym niż miesiąc, a nawet
tygodniowym przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
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10. Ocenianie końcoworoczne daje podstawę promocji do klasy wyższej na każdym
z etapów edukacyjnych.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady
przeprowadzania sprawdzianu określa Ocenianie Wewnątrzszkolne.
12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboka dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub
"zwolniona".
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii oraz na wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły. Jeżeli okres
zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"zwolniony" lub "zwolniona".

10. Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.
2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby),
 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,
 przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form
sprawdzianów i prac pisemnych,
 uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen
niedostatecznych,
 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym – konsultacji indywidualnych.
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3. 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.
4. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie wymogów
zawartych w punkcie 2.
5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punku 2 wychowawca
i nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych
w punkcie 2 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel
odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego
przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.
8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian
został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
11. Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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 bez względu na godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych
ucznia z powodu określonej powyżej absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji,
gdy wychowawca przedstawi wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej
nieobecności ucznia. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest
promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych
jest ostateczna.
13. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie
oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych za zgodą Rady
Pedagogicznej. Rodzice składają wniosek do Dyrektora Szkoły.
12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
 Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji;
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 nauczyciel prowadzących pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

13. Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy. Dwa egzaminy poprawkowe może zdawać uczeń
tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. Rodzice składają wniosek u Dyrektora Szkoły.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania
fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do
końca września.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły. W skład komisji wchodzą:
 Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien
odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel
dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne
powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
ocenę ustaloną przez komisję.
9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
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10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena
ostateczna.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
12. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje
promocji i powtarza klasę.

Rozdział II
1. Promowanie i ukończenie szkoły.
1.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym
planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia
niedostatecznego.
1.2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1.1. nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
1.3. 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 z ramowym planem nauczania realizowane
w klasie programowo wyższej.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
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2.Egzamin zewnętrzny.
2.1. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na
zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.
2.2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten
przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka
polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
2.3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy
także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia.
2.4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów
pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę
podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do
podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.
2.5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
2.6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie
procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego
2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii,
biologii, chemii, fizyki, geografii.
2.7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na
tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych.

3. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
3.1. 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.
3.2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające
uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3.3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia
szkoły.
3.4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie
niższej oceny.
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3.5. 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.
3.6. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
3.7. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw
ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
3.8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
3.9. 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.
3.10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :
 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,
 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
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(Załącznik 1)

Karta oceny zachowania ucznia
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

Imię i nazwisko ucznia
KULTURA OSOBISTA UCZNIA
Wymagania
Uczeń:
- używa na co dzień słów „dzień dobry, do widzenia,
przepraszam, dziękuję”
- nie używa wyrazów niecenzuralnych
- nie przezywa ani obraża innych, także na forach
internetowych
- z szacunkiem odnosi się do kolegów i osób starszych
- chętnie pomaga innym (np. informuje nieobecnych w szkole
kolegów o zadanych pracach domowych, zapowiedzianych
pracach klasowych, ewentualnie pożycza lub uzupełnia
zeszyty chorym kolegom).

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
5 pkt. – kultura osobista ucznia jest wzorowa
3-4 pkt. – uczniowi zdarzają się niewielkie uchybienia
1-2 pkt. – kultura ucznia budzi pewne zastrzeżenia
0 pkt. – uczeń nie spełnia podanych obok wymagań

okres
punkty

A

B

C

D

ZACHOWANIE UCZNIA NA LEKCJI
Wymagania
Aktywność ucznia nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu
oceny zachowania,
Uczeń podczas lekcji:
- przychodzi na lekcje punktualnie,
- przynosi na lekcje potrzebne materiały
- wstaje, gdy nauczyciel wchodzi do klasy lub z niej
wychodzi
- słucha nauczyciela, nie rozprasza się przez patrzenie
w okno czy rysowanie na kartce czy ławce
- nie rozmawia z kolegami
- nie rozśmiesza swoim zachowaniem innych
- nie zabiera głosu bez pozwolenia nauczyciela
- nie komentuje odpowiedzi innych kolegów czy
wypowiedzi nauczyciela
- nie rzuca przedmiotami po klasie
- nie używa telefonu komórkowego
- nie czyta książek czy gazet nie związanych
z tokiem lekcji,
- nie gra np. w karty
- nie żuje gumy
- nie je i nie pije, chyba że uzyska pozwolenie od
nauczyciela z uwagi na zdrowie czy inne ważne powody
- nie buja się na krześle, przyjmuje właściwą
postawę w ławce
- nie podpowiada, nie daje ściągać podczas prac pisemnych,
sam też nie ściąga
- podczas pracy grupowej: prowadzi rozmowy związane
wyłącznie z wykonywanym zadaniem, podporządkowuje się
liderowi zespołu, sumiennie wywiązuje się z zadań
powierzonych przez grupę.

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
8 pkt. – zachowanie ucznia jest wzorowe, uczeń w pełni
korzysta z lekcji
6-7 pkt. – drobne uchybienia w zachowaniu ucznia wynikają
z jego temperamentu, a nie z premedytacji
4-5 pkt. – zachowanie ucznia wymaga uwag nauczyciela,
uczeń na uwagi reaguje właściwie
1-3 pkt. – uczeń kilka razy na lekcji musi być korygowany
przez nauczyciela
O pkt. – zachowanie ucznia zdecydowanie utrudnia
prowadzenie lekcji, uwagi nauczyciela nie zawsze skutkują

okres
punkty

A

B

C

D
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ZACHOWANIE UCZNIA PODCZAS PRZERW I WYCIECZEK
Wymagania
Uczeń:
- przestrzega zasad bhp podczas przerw, wycieczek oraz w
środkach transportu
- podczas wycieczek słucha opiekunów , pilota
i przewodnika, wykonuje ich polecenia, nie oddala się
samowolnie od grupy
- posiłki spożywa kulturalnie, prowadząc ewentualnie cichą
rozmowę z kolegami
- w środkach masowego transportu zachowuje spokój
- podczas wycieczek przestrzega regulaminu,
- nie wykazuje przejawów agresji słownej i fizycznej,
- reaguje na wszelkiego rodzaju przejawy agresji informując
nauczyciela,
- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
- zgodnie uczestniczy w grach i zabawach podczas przerw.
- nie prowokuje innych, nie zachęca do bójek.
- nie wychodzi samowolnie poza teren szkoły.

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
5 pkt. – zachowanie ucznia jest wzorowe
3-4 pkt. – uczniowi zdarzają się pewne niedociągnięcia
1-2 pkt. – uczeń wymaga kontroli nauczyciela, uwagi
nauczyciela odnoszą skutek
O pkt. – uczeń nie przestrzega większości wymagań, a jego
zachowanie jest niebezpieczne dla innych lub jego samego
okres
punkty

A

B

C

D

DBANIE O ŁAD I PORZĄDEK ORAZ PEŁNIENIE DYŻURÓW
Wymagania
Uczeń:
- dba o swoje stanowisko pracy, szanuje rzeczy swoje
i kolegów
- zachowuje porządek na swojej półce lub w szafce oraz na
swojej ławce
- nie niszczy sprzętu szkolnego - nie pisze na
ścianach
- po skończonych lekcjach ustawia krzesło na ławce,
- nie zaśmieca terenu szkoły
- właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego

WYGLĄD UCZNIA
Wymagania
Fryzura:
włosy czyste, długie włosy – spięte - nie mogą utrudniać
pisania lub czytania, włosy naturalnego koloru,
Biżuteria:
skromna, krótkie kolczyki w uszach wyłącznie
dozwolone u dziewcząt,
Strój codzienny:
- ubiór skromny, czysty, w stonowanych kolorach, nie
odsłania brzucha, pleców, dużych dekoltów
- napisy na bluzach nie zawierają treści wulgarnych czy
nieprzyzwoitych
- strój ucznia nie propaguje nielegalnych organizacji czy
subkultur
- nie jest dozwolone noszenie na lekcji czapek czy
kapturów
- noszenie na lekcji ciemnych okularów dozwolone jest
tylko w przypadku zapalenia spojówek
Strój galowy:
dziewczęta: gładka biała bluzka oraz spódnica lub spodnie
koloru granatowego lub czarnego albo jednolita sukienka
wizytowa granatowa lub czarna, chłopcy: gładka biała
koszula czarne lub granatowe spodnie typu garniturowego.
Dżinsy i spodnie dresowe nie są strojem galowym.

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
3 pkt. – uczeń spełnia wszystkie wymagania
2 pkt. – uczeń walczy ze swoim bałaganiarstwem, stara się
zachowywać porządek i dbać o ład
1 pkt. – nie spełnia niektórych wymagań, sprząta dopiero po
uwagach nauczyciela czy innych pracowników szkoły
O pkt – nie dba zupełnie o ład i porządek, dyżuruje niedbale
otrzymuje
:
punkty
3

A

B

C

D

p
Uwagi
k
Uczeńt otrzymuje:
3 pkt.. – zachowanie ucznia jest wzorowe
2 pkt. – uczniowi zdarzają się pewne niedociągnięcia
1 pkt.–– uczeń wymaga kontroli nauczyciela, uwagi
nauczyciela odnoszą skutek
O pkt.u – uczeń nie przestrzega większości wymagań, a jego
zachowanie
jest niebezpieczne dla innych lub jego samego
c
z
e
okres
A
B
C
D
ń
punkty
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FREKWENCJA
Wymagania
Uczeń:
- punktualnie przychodzi na zajęcia,
- ma usprawiedliwione nieobecności szkolne

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
2 pkt. – ma maksymalnie jedno spóźnienie i wszystkie
godziny usprawiedliwione
1 pkt. – ma maksymalnie trzy spóźnienia i wszystkie
godziny usprawiedliwione
O pkt. – uczeń posiada nieusprawiedliwione godziny lub
więcej niż trzy spóźnienia.
okres
punkty

A

B

C

D

UCZESTNICTWO W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ
Wymagania
Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań.

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
1 pkt. – aktywnie uczestniczy w zajęciach koła
O pkt. – nie uczestniczy w kołach zainteresowań
okres
punkty

A

B

C

D

PRACA W SAMORZĄDZIE SZKOLNYM, WOLONTARIAT I INNE PRACE SPOŁECZNE.
Wymagania
Uczeń:
- aktywnie pracuje w samorządzie szkolnym,
- aktywnie pracuje w samorządzie klasowym,
- udziela się jako wolontariusz,
- bierze udział w akcjach charytatywnych,
- wykonuje prace społeczne na rzecz klasy lub szkoły.

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
3-1 pkt. – w zależności od zaangażowania
O pkt. – uczeń nie udziela się społecznie
okres
punkty

A

B

C

D

SUKCESY ARTYSTYCZNE I SPORTOWE ORAZ W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH.
Wymagania
Uczeń:
- osiąga sukcesy w pozaszkolnych konkursach
przedmiotowych
- osiąga sukcesy w szkolnych konkursach przedmiotowych
- osiąga sukcesy w pozaszkolnych konkursach
artystycznych lub sportowych
- osiąga sukcesy w szkolnych konkursach artystycznych lub
sportowych

Uwagi
Uczeń otrzymuje:
4 pkt. – został nagrodzony w pozaszkolnym konkursie
przedmiotowym – indywidualnie
3 pkt. – został nagrodzony w pozaszkolnym konkursie
artystycznym lub sportowym – indywidualnie
2 pkt. – został nagrodzony w konkursie szkolnym lub brał
udział w konkursie pozaszkolnym lub został nagrodzony w
pozaszkolnym konkursie - zespołowym
1 pkt. – brał udział w konkursach szkolnych,
O pkt. – nie brał udziału w konkursach
(punkty zdobyte w danym okresie np. A są liczone także w
okresach następnych B, C, D)
okres
punkty

A

B

C

D
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SKALA OCEN:
27 – 31 – WZOROWE
22 – 26 – BARDZO DOBRE
16 – 21 – DOBRE
10 – 15 – POPRAWNE
5 – 9 – NIEODPOWIEDNIE
0 - 4 – NAGANNE

okres

A

B

C

D

punkty
ocena

USTALENIE OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
ZNAM
WYMAGANIA

A

B

PÓŁROCZE

C

D

ROK

OCENA
WYCHOWAWCA
UCZEŃ
RODZIC
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