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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§1
PODSTAWY PRAWNE

W Zespole Szkół w Borowym Młynie obowiązuje wewnątrzszkolny system
oceniania osiągnięć uczniowskich.
Jest on zgodny:
- z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającym
rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz.1046, z póź. zm.)
- ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,
- ze Statutem Zespołu Szkół.
§2
CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ujednolicenie sposobu oceniania osiągnięć uczniowskich.
2. Ustalenie procedur oceniania i sprawdzania stopnia opanowania przez
uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.
3. Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
4. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie.
5. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
6. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, samodzielności, samooceny
– tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej.
7.Ewaluacja programów nauczania – ocena efektywności różnych metod,
technik i modeli kształcenia umożliwiająca doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno – wychowawczej.
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Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) Ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania wg skali, o której mowa w § 15;
6) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym
opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§3
NARZĘDZIA OCENIANIA

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się poprzez:
- odpowiedzi ustne,
- zadania domowe,
- wypracowania,
- kartkówki (do 15 min.)
- sprawdziany, testy wiedzy i umiejętności,
- referaty,
- prace indywidualne i w grupach.
Ocenie podlegają również następujące umiejętności i postawy ucznia:
- samodzielność myślenia,
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- kojarzenie faktów,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
- twórcze myślenie,
- wytyczanie celów i etapów dojścia do nich,
- współdziałanie w grupie,
- zaangażowanie i chęć współpracy,
- umiejętność słuchania,
- praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz: koła zainteresowań, konkursy, olimpiady,
itp.,
- aktywność na zajęciach,
- przygotowanie do zajęć.
§4
ZASADY OCENIANIA POSTĘPÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ
1. Ocenie z poszczególnych przedmiotów podlegają:
- umiejętności ( przedmiotowe i kluczowe ),
- wiadomości,
- wkład pracy w wykonane zadania, aktywność.
2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Borowym Młynie przyjęła
sześciostopniową skalę ocen w klasach I – III, IV – VI szkoły podstawowej i
I – III gimnazjum:
- stopień celujący – 6 (cel.)
- stopień bardzo dobry – 5 ( bdb.)
- stopień dobry – 4 ( db.)
- stopień dostateczny – 3 ( dst.)
- stopień dopuszczający – 2 ( dop.)
- stopień niedostateczny – 1 ( ndst..)
Taka skala ocen obowiązuje przy wystawianiu ocen cząstkowych w klasach IIII SP, IV – VI SP, I – III G; klasyfikacyjnych, tj. semestralnych i rocznych w
kl.IV- VI SP i I – III G oraz z języka niemieckiego, kaszubskiego, języka
angielskiego, zajęć komputerowych, religii w lasach I –III SP. W ocenach
cząstkowych i klasyfikacyjnych semestralnych dopuszcza się stosowanie plusów
i minusów ( +, - ).
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

6

nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania
wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i
problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie, na poziomie ustalonym przez nauczyciela
danego przedmiotu,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w
kryteriach wymagań podstawowych nauczycieli uczących danego
przedmiotu,
b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale
braki te nie przeszkadzają w ich uzupełnieniu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje ( wykonuje ) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o
niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w
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programie przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
3. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena semestralna i roczna
klasyfikacyjna ma charakter opisowy, a z języka niemieckiego, angielskiego,
kaszubskiego, zajęć komputerowych,
religii uczeń otrzymuje ocenę z
sześciostopniowej skali ocen. Ocena roczna jest dokumentowana w dziennikach
lekcyjnych i w arkuszach ocen, a semestralna tylko w dziennikach.
4. Częstotliwość ocen cząstkowych uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i
liczby godzin na niego przeznaczonych, uczeń uzyskuje nie mniej niż trzy
oceny w semestrze.
5. Prace klasowe i sprawdziany oceniane są w ciągu dwóch tygodni
6. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice ( opiekunowie
prawni ) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym,
ustalonym przez nauczyciela.
8. W jednym dniu może być jeden sprawdzian lub praca klasowa obejmująca
dział lub zagadnienia programowe, a w ciągu tygodnia – trzy prace, na tydzień
wcześniej zapowiedziane.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej
na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej na
zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
11 Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny w ciągu tygodnia od jej
otrzymania na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
12. Wystawiając ocenę śródroczną i końcoworoczną bierze się pod uwagę
średnią ocen z obu prac ( pisanych w normalnym i poprawkowym
terminie ).
13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).
14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę oraz udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne i inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
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§5
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
POPRAWKOWEGO
1. Wystawiona przez nauczyciela ocena końcoworoczna „niedostateczny” może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; w
wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły i wyznacza go w
ostatnim tygodniu wakacji.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W
skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do
którego załącza się prace pisemne ucznia, skład komisji, termin egzaminu,
wyniki egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję, pytania egzaminacyjne,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
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poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do
końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i
powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w
klasie programowo wyższej.

§6
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

1. Wystawiona przez nauczyciela pozytywna ocena końcoworoczna może
być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego.
2. . Uczeń może zdawać egzamin sprawdzający na każdą ocenę wyższą, jeżeli
uważa, że jego wiadomości i umiejętności są na wyższym poziomie.
3. Egzamin sprawdzający może zostać przeprowadzony na wniosek ucznia lub
rodziców ( opiekunów prawnych ).
4. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
5. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły i wyznacza go w
tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę pedagogiczną.
6. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W
skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt.2, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
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przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, do
którego załącza się prace pisemne ucznia, skład komisji, termin egzaminu,
wyniki egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję, pytania egzaminacyjne,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
sprawdzającego w wyznaczonym terminie, nie może przystąpić do niego w
innym terminie.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu sprawdzającego zachowuje ocenę
wyjściową.

§7
KLASYFIKACJA UCZNIÓW

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów
zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których został
zwolniony.
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali
określonej w § 4, oraz oceny zachowania wg skali określonej w § 15.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku
szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.
3. Klasyfikowanie roczne w kl. I – III szkoły podstawowej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i
ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, a z religii i j. niemieckiego, angielskiego,
kaszubskiego, zajęć komputerowych
uczeń otrzymuje oceny z
sześciostopniowej skali ocen.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli i uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz innych
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pracowników szkoły.
5.Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do
średniej ocen, mają wpływ na promocję do klasy programowo wyższej, oraz
na promocję na ukończenie szkoły.
6. Oceny bieżące ustala się wg skali określonej w § 4.
7. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna ( semestralna i
roczna ) z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi.
8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo
ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
9. Laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w
szkole
podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych
w gimnazjum mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych
celującą semestralną (roczną) ocenę klasyfikacyjną.
10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
11.Uczeń nie może być klasyfikowany z wychowania fizycznego, jeżeli jest
obecny, ale nie bierze udziału w zajęciach i nie przystępuje do sprawdzianów.
12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu
jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem i egzaminem są
zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu i egzaminu, na podstawie
zaświadczenia stwierdzającego uzyskania tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.
13. Zwolnienie ze sprawdzianu i egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem ze
sprawdzianu lub egzaminu najwyższego wyniku.
14. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do dnia
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i
gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu i egzaminu w następnym roku.
15. Wyniki sprawdzianu i egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły.
Wyniku sprawdzianu i egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie
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ukończenia szkoły.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
16. Na prośbę ucznia lub rodzica ( prawnych opiekunów ) ucznia
nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w
porozumieniu z nauczycielem ( nauczycielami ) przedmiotu ( przedmiotów )
wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi
opiekunami ) – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego w danym
okresie ( roku szkolnego ). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w
ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego ( nie później niż do 31 sierpnia danego
roku kalendarzowego ).
17. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów )
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z
jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
18. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu
indywidualny program lub tok nauki, a także uczniowi spełniającemu
obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.
19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego
obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki, w-f oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych i nie ustala się oceny zachowania.
20. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu
usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizującego
indywidualny program i tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela
tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
21. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
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22. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami
( prawnymi opiekunami ), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
23. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.
24. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli , o którym mowa w ust.21, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust.22 – skład
komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany”.
25. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna.
26. . Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
27. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna.

§8
PROCEDURY ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
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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 ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ( semestralną ) ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
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e) przedstawiciel Rady Szkoły.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej )oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania ( pytania ) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena:
2) w przypadku rocznej klasyfikacji zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej
( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w
wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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§9
WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
1. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
( semestralne ) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie programowo najwyższej ( semestrze programowo
najwyższym ) oraz roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja skończyła się w
klasach programowo niższych ( semestrach programowo niższych ) w
szkole podstawowej i gimnazjum, z uwzględnieniem § 6 ust. 10, uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2) w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił do
sprawdzianu, a w przypadku gimnazjum – jeżeli przystąpił do egzaminu
w ostatnim roku nauki.
W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
- w części pierwszej – egzamin z przedmiotów humanistycznych:
część z historii i wiedzy o społeczeństwie
część z języka polskiego
- w części drugiej – egzamin z przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych:
część z przedmiotów przyrodniczych
część z matematyki
w trzeciej części – egzamin z przedmiotów obcych:
- część z poziomu podstawowego
- część z poziomu rozszerzonego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w
wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 10
PROMOCJA UCZNIÓW
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy
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programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w
tej samej klasie decyzją rady pedagogicznej tylko w wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną
poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną publiczną poradnię
specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ), jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania uzyskał roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10.
4. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 3,nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10.
5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz
arkusza ocen wydanego przez szkołę,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych
na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
a) przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza
szkołą na podstawie art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
b) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z
ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,
c) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i
ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu
odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 11
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii PPP, w tym poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
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potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia. W dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Klasyfikacja śródroczna ( roczna ) ucznia z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego oraz ustaleniu
śródrocznych ( rocznych ) ocen klasyfikacyjnych opisowych z zajęć
edukacyjnych i z zachowania w klasach IV –VI szkoły podstawowej i I – III
gimnazjum, a w klasach I – III szkoły podstawowej na ustaleniu jednej
śródrocznej ( rocznej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i
zachowania.
5. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym można
promować w ciągu roku szkolnego, w uzasadnionych przypadkach.

6. Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym nie piszą
sprawdzianu po klasie VI (wyłącznie na prośbę rodziców ).

§ 12
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELI

1. Obowiązkiem wychowawcy i nauczycieli uczących w klasie jest zapoznanie
uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ), na początku każdego roku
szkolnego z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z
wymaganiami edukacyjnymi określonymi postanowieniami szczegółowymi,
przyjętymi przez szkołę i z zasadami oceniania zachowania ucznia.
2. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do uzyskiwania informacji o
bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci zgodnie z trybem
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ustalonym w statucie szkoły.
3. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
uczeń zostaje powiadomiony o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej).
Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas wystawiają ocenę
semestralną (roczną).
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii PPP lub innej poradni
specjalistycznej dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe
uniemożliwiające spełnienie wymagań edukacyjnych. Przy ustaleniu oceny z
wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę
również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej.
§ 13
ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z wychowania fizycznego i informatyki.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz
na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki w
dokumentacji ( dzienniku i arkuszu ) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „ zwolniony”.
§ 14
ZAPIS OCEN ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH
1. Oceny cząstkowe w klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum
( śródroczne i semestralne ) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, zaś
oceny końcoworoczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.
2. Postępy w nauce w klasach I – III szkoły podstawowej są odnotowywane w
dziennikach lekcyjnych. W arkuszach ocen i w dziennikach lekcyjnych jest
wpisywana ocena opisowa końcoworoczna.
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3.Oceny semestralne i końcoworoczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom
( opiekunom prawnym ) na piśmie.
§ 15
SZKOLNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCENIANIA
ZACHOWANIA
1. Śródroczna i roczna ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnieniu
przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w
życiu klasy i szkoły, postawach wobec kolegów i innych osób, uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o czystość mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Klasyfikacyjną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,
poprawne, nieodpowiednie, naganne.
1) ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, jeśli:
a) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na lekcjach,
b) nie spóźnia się na lekcje,
c) starannie przygotowuje się do zajęć i czynnie w nich uczestniczy,
d) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
e) bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły,
f) jest inicjatorem pozytywnych działań w klasie,
g) sumiennie i terminowo wywiązuje się z przydzielonych mu zadań
związanych z życiem klasy i szkoły,
h) wzorowo zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,
kolegów oraz innych osób,
i) gotowy jest nieść pomoc innym ludziom,
j) jest prawdomówny i odpowiedzialny za swoje czyny,
k) cechuje go uprzejmość, takt, uczynność i życzliwość wobec innych osób,
l) dba o zdrowie własne i kolegów ( nie pali papierosów, nie pije alkoholu,
itd.),
m) dba o higienę osobistą, estetykę ubioru i wygląd osobisty,
n) troszczy się o wygląd estetyczny klasy, szkoły środowiska ( nie śmieci,
zmienia obuwie, itp.),

21

o) szanuje mienie własne i społeczne.
p)wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
2) ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, jeśli:
a) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na lekcjach,
b) nie spóźnia się na lekcje,
c) starannie przygotowuje się do zajęć,
d) wyraża chęć reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) wywiązuje się z przydzielonych mu zadań,
f) nienagannie zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników
szkoły, kolegów i innych osób,
g) poproszony, niesie pomoc innym,
h) cechuje się uprzejmością i życzliwością wobec ludzi,
i) dba o własne zdrowie i kolegów,
j) uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły,
k) szanuje mienie własne i społeczne,
l) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a
jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i
nacechowana życzliwością.
3) ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, jeśli:
a) wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości intelektualnych,
b) jest dobrze przygotowany do zajęć,
c) w zasadzie nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się na nie,
d) wypełnia wszystkie obowiązki uczniowskie zgodnie ze Statutem Szkoły,
e) bierze udział w pracach społecznych,
f) jego zachowanie i kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,
g)współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania.
4) ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, jeśli:
a) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
b) wykazuje niewłaściwy stosunek do kolegów i innych osób,
c) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
d) sporadycznie nie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich zawartych w
Statucie Szkoły,
e) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania
podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
5) ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, jeśli;
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a) opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,
b) nagminnie, bez usprawiedliwienia spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
c) lekceważy obowiązki uczniowskie,
d) nie dba o swój wygląd zewnętrzny,
e)przekracza statutowe obowiązki uczniowskie,
f)mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt
nie wywiązywał się w terminie ze swoich Obowiązków, czego konsekwencją
były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez
innych członków zespołu.
6) ocenę naganną – otrzymuje uczeń, jeśli:
a) opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,
b) w sposób rażący lekceważy obowiązki uczniowskie ( nie prowadzi
zeszytów, nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, nie
przynosi przyborów szkolnych ),
c) nie szanuje godności własnej i innych osób ( jest agresywny wobec
kolegów i nauczycieli ),
d) używa wulgarnych słów,
e) nie dba o swój wygląd,
f) w sposób rażący przekracza statutowe obowiązki szkolne,
g) wszedł w konflikt z prawem ( kradzieże, włamania, rozboje, publiczne
zakłócanie porządku, wyłudzanie pieniędzy od kolegów, dystrybucja
narkotyków i inne ),
h)nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
UWAGA: Wychowawca nie wystawia uczniowi oceny poprawnej,
nieodpowiedniej lub nagannej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej z nim
rozmowy ( nawet udzielonej kary statutowej ) – zachowanie ucznia stało się
pozytywne. Stopień nasilenia pozytywnych zachowań ucznia może być
uzasadnieniem wystawienia takiemu uczniowi oceny dobrej, bardzo dobrej lub
wzorowej.
3. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz rodziców ( opiekunów prawnych ) o zasadach szkolnego systemu
oceniania zachowania.
4. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum otrzymują
ocenę ( wg skali określonej w ust.2 ) na zakończenie semestru i roku
szkolnego, a uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – ocenę opisową.
5. Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy,
każdy inny nauczyciel, dyrekcja i inni pracownicy szkoły.
6. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, biorąc pod uwagę:

23

- samoocenę,
- uwagi nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dotyczące zachowania
uczniów,
- własne uwagi i spostrzeżenia,
- opinię rady pedagogicznej.
7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych,
na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z
zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
8. Wychowawca na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej, podczas godziny wychowawczej, zapoznaje ucznia z oceną i
uzasadnia ją, na tydzień przed posiedzeniem wystawia ocenę z zachowania.
9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z
zastrzeżeniem § 7, a w uzasadnionych przypadkach ocenę z zachowania może
zmienić Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej.
11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w
danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
12. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie
kończy szkoły.
§ 16
PRAWA UCZNIÓW NOWOPRZYBYŁYCH

1. Oceny cząstkowe wystawione i potwierdzone przez dyrektora lub
nauczyciela wychowawcę poprzedniej szkoły są brane pod uwagę przy
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wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej.

§ 17
PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA
STOPNIA Z NARUSZENIEM ZASAD OCENIANIA

1. Prawa ucznia:
Uczeń ma prawo:
a) znajomości, jawności ocen,
b) rzetelności i uzasadnienia oceny,
c) znajomości rozporządzenia MEiN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
d) poprawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej ( oceny
cząstkowe na warunkach ustalonych przez nauczyciela),
e) pełnej informacji o możliwości odwołania się od oceny,
f) możliwości odwołania się od oceny końcoworocznej do dyrektora szkoły,
g) wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych.
2. Prawa rodziców:
Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
b) bieżącej informacji o postępach dziecka,
c) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
d) wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
e) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
f) informacji o wymaganiach szkoły.
3. Prawa nauczyciela:
Nauczyciel ma prawo do:
a) zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z
procedurą,
b) udziału w egzaminie sprawdzającym, poprawkowym i klasyfikacyjnym i
przygotowaniu do niego zadań,
c) obrony swojej decyzji,
d) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.

25

§ 18
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI I RODZICAMI W CELU
POPRAWY NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW NAUCZANIA

Szkoła ( nauczyciele, wychowawca ) powinna:
1. Wskazywać rodzicom ( prawnym opiekunom ) na potrzebę kierowania
uczniów z trudnościami w nauce na badania psychologiczno – pedagogiczne.
2. Organizować w miarę potrzeb i możliwości zespoły wyrównawcze,
korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne.
3. Organizować spotkania z pedagogiem, logopedą.
4. Organizować pomoc koleżeńską.
5. Przeprowadzać pedagogizację rodziców.
6. Przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.

§ 19
EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA
1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się zgodnie z
Planem Nadzoru Pedagogicznego.
2. Narzędziem ewaluacji są głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady,
obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne ( konkursy, sprawdziany,
egzaminy ), analiza dokumentacji.
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiet odpowiada Zespół Ewaluacyjny,
dodatkowo wśród:
- uczniów – odpowiadają wychowawcy klas,
- nauczycieli – odpowiada dyrektor,
- rodziców – odpowiada dyrektor.
4. Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na wewnątrzszkolny system oceniania
osiągnięć uczniowskich.
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