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I . ISTOTA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA.
§ 1.
1. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:
1) ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów;
2) ocenianie zachowania uczniów;
3) wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
§ 2.
1. Wewnątrzszkolne ocenianie odbywa się poprzez:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów;
2) bieżące ocenianie, według skali i formy przyjętej w szkole;
3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych oraz warunki ich poprawiania;
4) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
6) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne wiadomości i umiejętności przeprowadzają nauczyciele uczący w danym
oddziale szkolnym, ocenianie zachowania przeprowadza wychowawca w porozumieniu z uczniami
klasy, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.
3. Wyniki wewnątrzszkolnego oceniania ucznia dostępne są dzięki kontom uczniowskim i rodzicielskim w
dzienniku, który stanowi podstawowe źródło informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych
ucznia.
§ 3.
1. Celem wewnątrzszkolnych zasad oceniania jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Do zadań wewnątrzszkolnych zasad oceniania należy:
1) stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia oraz pobudzanie jego aktywności poznawczej;
2) uświadomienie stanu wiedzy i poziomu umiejętności ucznia;
3) wdrażanie do systematycznej pracy indywidualnej lub zespołowej;
4) wspieranie i ukierunkowanie prospektywnych działań ucznia;
5) kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wiary we własne siły i możliwości;
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6) wyrabianie umiejętności dokonywania samooceny;
7) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz umiejętności rozróżniania
zachowań pozytywnych i negatywnych,
8) dostarczanie nauczycielom informacji o stopniu realizacji założonych celów kształcenia;
9) inspirowanie nauczycieli do doskonalenia metod pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz
dokonywania samooceny skuteczności podejmowanych działań.
II. ZASADY FORMUŁOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I ICH EGZEKWOWANIE.
§4
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują uczniów o:
1) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
2) zapisach przedmiotowych systemów oceniania;
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) możliwości zapoznania się w szkolnej bibliotece z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnych zebraniu informuje rodziców o najważniejszych
zapisach statutu i wewnątrzszkolnych zasad oceniania, w tym kryteriach oceniania zachowania oraz o
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i
poszczególnych przedmiotów.
4. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów, wewnątrzszkolne zasady oceniania, statut, regulamin
oceniania zachowania są dostępne dla rodziców i znajdują się w bibliotece szkolnej.
5. Wymagania edukacyjne są formułowane do każdego przedmiotu i do każdego poziomu edukacyjnego
przez nauczyciela lub zespół nauczycieli przedmiotu w oparciu o wybrany program nauczania. Powinny
być one określone w sposób jasny i zrozumiały dla ucznia i jego rodziców
6. Nauczanie i formułowanie wymagań edukacyjnych z przedmiotu religia regulują odrębne przepisy.
§5
1. W stosunku do uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej obowiązują następujące zasady:
1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno pedagogicznej, a także w tym publicznej albo niepublicznej poradni
specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w ustawie, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z
głęboką dysleksją rozwojową z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w
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2)

3)
4)
5)

6)

7)

tym z zespołem Aspergera, z nauki nowożytnego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części
lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(-a)”.
Dyrektor szkoły kieruje ucznia na zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej na
podstawie orzeczenia lub opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Uczeń, który został skierowany na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno –
pedagogicznej na zajęcia wyrównawcze lub zajęcia terapii pedagogicznej jest zobligowany
do uczęszczania na ww. zajęcia, organizowane na terenie szkoły, lub dostarczenia zaświadczenia
o tym, że uczęszcza na takie zajęcia zorganizowane przez inne ośrodki, a frekwencja na tych
zajęciach jest jednym z elementów klasyfikacyjnej oceny zachowania.
Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości i potrzeb ucznia. W
przypadku, gdy uczeń z opinią nie spełnia swoich obowiązków szkolnych (takich jak: prowadzenie
zeszytu, przygotowanie do lekcji zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, uczestniczenie w
zajęciach wyrównawczych i konsultacjach) nauczyciel bierze to pod uwagę, wystawiając ocenę
śródroczną bądź końcoworoczną.
Nauczyciel uczący ucznia z zaleceniami z PPP ma obowiązek zapoznania się z wynikami badań i
potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na wyniku badań u pedagoga szkolnego.

§6
1.
Ustalanie ocen z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć technicznych, plastyki, muzyki,
techniki i zajęć artystycznych:
1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,
systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;
2) przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, artystycznych, plastyki, muzyki (w gimnazjum),
muzyki, plastyki, techniki (w szkole podstawowej) należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
zajęć.;
3) egzekwowanie wymagań winno uwzględniać indywidualne możliwości ucznia, jego zdolności i
warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności.
§7
1. Zasady zwalniania z udziału w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki:
1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
2) dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz
na czas określony w tej opinii;
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3) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(- a)”;
4) rodzice ucznia są zobowiązani do przedłożenia dyrektorowi szkoły podania o zwolnienie ich
dziecka z zajęć wychowania fizycznego wraz ze zwolnieniem lekarskim w terminie dwóch tygodni
od dnia wystawienia przez lekarza zwolnienia. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego krótsze
niż jeden miesiąc uczeń przedkłada nauczycielowi przedmiotu.
III. SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ PRACY
LEKCYJNEJ UCZNIA
§8
1. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
1) elektroniczny dziennik lekcyjny i elektroniczne dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
2) wyniki badań osiągnięć;
3) arkusze ocen.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
prace klasowe;
kartkówki;
odpowiedzi ustne;
zadania domowe;
badania osiągnięć;
aktywność w pracy na lekcji;
prace w grupie;
dodatkowe samodzielne prace ucznia oraz ich prezentacja.

3. Ze względu na specyfikę niektórych przedmiotów oprócz ustnej i pisemnej formy sprawdzania
postępów edukacyjnych, wprowadza się możliwość oceny:
1) ćwiczeń praktycznych - odzwierciedlających umiejętności manualne, instrumentalne, techniczne i
fizyczne;
2) wytworów pracy ucznia - uwzględniającą pomysłowość, oryginalność, estetykę, zgodność z
tematem, umiejętności poszukiwania i porządkowania informacji pochodzących z rożnych źródeł;
3) zeszytu przedmiotowego - pod kątem systematyczności i staranności prowadzenia, kompletności,
poprawności i czytelności zapisów oraz ogólnej estetyki;
4) udziału ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach i innych - według uznania nauczyciela
przygotowującego ucznia i w zależności od osiągniętych wyników;
5) wykonania pomocy dydaktycznych - pod kątem pracochłonności, jakości i zakresu tematycznego.
4. Nauczyciel dokonuje wyboru sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów, kierując się wiedzą z zakresu
metodyki, specyfiką przedmiotu, potrzebami uczniów.

§9
1.
Zasady przeprowadzania prac klasowych:
1) przez pracę klasową należy rozumieć formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadzaną po
zrealizowaniu większej partii materiału wynikającej z podstawy programowej danego przedmiotu;
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2) przed przystąpieniem do pracy klasowej uczniowie winni poznać kryteria wymagań;
2) dopuszcza się 3 prace klasowe w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku z tygodniowym
wyprzedzeniem. Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli praca klasowa została przełożona na
prośbę uczniów;
3) w danym dniu może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa;
4) jeśli uczeń był nieobecny na pierwszym terminie pracy klasowej, a następnie unika zaliczenia
materiału, nauczyciel ma prawo nakazać uczniowi napisanie pracy klasowej na lekcji bez
uprzedniego ustalania terminu z uczniem;
5) w zależności od ilości materiału obejmującego pracę klasową i skali jej trudności, nauczyciel
ma prawo do nadania ocenie z pracy klasowej ważności 3 lub 4, o czym informuje uczniów
przed przeprowadzeniem pracy klasowej;
6) niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 pkt. 4 uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału
przewidzianego pracą klasową.
2. Zasady przeprowadzania kartkówek:
1) przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości (także
niezapowiedzianą), trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z maksymalnie 3
ostatnich tematów lekcyjnych;
2) zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia ucznia z pisania kartkówki
(przepis ten nie dotyczy kartkówek zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela);
3) ocenie z kartkówki nadaje się ważność 2;
4) w danym dniu dopuszcza się przeprowadzanie kartkówek na każdej lekcji.

§ 10
Rodzic ma prawo wglądu do sprawdzonych prac dziecka na zebraniach, konsultacjach
indywidualnych lub po uprzednim umówieniu się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Nie
dopuszcza się możliwości kopiowania i fotografowania, chyba że w konkretnym przypadku
nauczyciel zdecyduje inaczej.
§ 11
1. Inne zasady sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) badania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów przeprowadzane są
zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. Badanie osiągnięć może kończyć
się oceną wpisaną przez nauczyciela do dziennika, w tym wypadku uczniowie powinni zostać
uprzedzeni o badaniu z tygodniowym wyprzedzeniem;
2) odpowiedzi ustne: ocena z odpowiedzi powinna być krótko ustnie uzasadniona przez nauczyciela;
3) w przypadku prac grupowych nauczyciel buduje system oceniania w zależności od specyfiki
przedmiotu i stopnia trudności zadań do wykonania.
2. Uczeń nie jest oceniany stopniem szkolnym w toku:
1) zajęć pozalekcyjnych;
2) godzin z wychowawcą.
3. Udział ucznia w zajęciach edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy, nie
podlega on ocenie, nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie
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szkoły. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach rodzic ma prawo zwolnić ucznia z uczęszczania na
zajęcia „wychowania do życia w rodzinie”. Informacja o uczęszczaniu ucznia na powyższe zajęcia
pojawia się na świadectwie.
4. Udział ucznia klas 7-8 szkoły podstawowej w zajęciach edukacyjnych „doradztwo zawodowe” jest
obowiązkowy, nie podlega on ocenie, nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły. Informacja o uczęszczaniu ucznia na powyższe zajęcia pojawia się na
świadectwie.
4. Uczeń otrzymuje ocenę z religii lub/oraz etyki tylko wtedy, gdy jego rodzice wyrażają życzenie
uczestniczenia dziecka w zajęciach z tego przedmiotu. Ocena ta wliczana jest do średniej śródrocznej i
rocznej oceny klasyfikacyjnej. Ocena nie ma wpływu na promocję oraz ukończenie szkoły.
§ 12
1. Zasady poprawiania ocen:
1) uczeń ma prawo poprawienia otrzymanych a niesatysfakcjonujących go ocen z prac klasowych;
2) do decyzji nauczyciela pozostawia się możliwość poprawiania ocen z innych badań osiągnięć;
3) poprawianie ocen odbywa się w uzgodnieniu z nauczycielem i w ustalonym przez niego terminie;
4) roszczenia ucznia w sprawie poprawy oceny w innym terminie oraz ocen innych niż dopuszczone
do poprawy przez nauczyciela będą bezskuteczne;
5) w uzasadnionych przypadkach (np. choroba ucznia) nauczyciel ma prawo do wskazania innego
terminu niż wyznaczony w ust. 3, czy dopuszczenia możliwości poprawy innych niż wskazane w
ust. 1 i 2;
6) formę poprawienia oceny ustala nauczyciel, choć zaleca się, aby formy poprawiania oceny
odpowiadały formom ich wcześniejszego ustalenia;
7) uczeń poprawia daną ocenę tylko raz, chyba że nauczyciel wskaże inaczej;
8) Wszystkie oceny uzyskane z poprawy wpisywane są do dziennika lekcyjnego; przy wystawianiu
oceny śródrocznej i końcowo rocznej:
a) obie oceny prane są pod uwagę, gdy ocena z poprawy jest wyższa;
b) brana jest pod uwagę ocena z pierwszego terminu, gdy ocena z poprawy jest niższa.
§ 13
1. Zasady zgłaszania przez ucznia nieprzygotowania:
1) za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak:
a) zadania domowego,
b) wiadomości bądź umiejętności uniemożliwiających odpowiedź ustną,
c) przyborów i pomocy naukowych, które uniemożliwiają aktywny udział ucznia w lekcji (np.
przybory geometryczne, podręcznik i inne),
d) stroju gimnastycznego uniemożliwiającego udział w lekcji wychowania fizycznego.
2) nieprzygotowanie ucznia musi być zgłoszone nauczycielowi na początku lekcji;
3) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania (bez konsekwencji), w
formie uzgodnionej z nauczycielem:
a) jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu,
b) dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w
tygodniu.
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2. Nieprzygotowanie do zajęć nie może być zgłaszane:
1) na zapowiedzianej wcześniej lekcji powtórzeniowej lub pracy klasowej, czy kartkówce;
2) jeżeli uczeń zobowiązał się indywidualnie przygotować na daną lekcję pewną partię materiału.
3. Nieobecność ucznia wynikająca np. ze zwolnienia z lekcji, pełnienia określonej funkcji, udziału w
próbie uroczystości szkolnej itp. nie daje uczniowi możliwości usprawiedliwienia nieprzygotowania
do kolejnych zajęć.
4.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany (bez konsekwencji wpisywania tego do dziennika) na
skutek ciągłej i usprawiedliwionej minimum tygodniowej nieobecności. Zaległości uzupełnia na
zasadach i w terminach ustalonych z nauczycielem.
5. W szkole wprowadzono tzw. szczęśliwy numerek:
1) jest on wywieszany każdego dnia na tablicy ogłoszeń;
2) daje uczniowi możliwość zwolnienia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianych kartkówek, zadań
domowych.

IV. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO, ŚRÓDROCZNEGO I KLASYFIKACYJNEGO.`
§ 14
1. Organizacja roku szkolnego:
1) rok szkolny dzieli się na dwa śródrocza, w toku których odbywa się ocenianie bieżące;
2) pierwsze śródrocze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia podjęcia uchwały w sprawie
klasyfikacji za I śródrocze na posiedzeniu rady pedagogicznej. Śródrocze drugie rozpoczyna się w
pierwszym dniu po w/w zebraniu i trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w danym roku szkolnym;
3) klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, z końcem I śródrocza. Jej celem jest okresowe
podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania oraz wyznaczenie kierunków jego dalszej pracy;
4) klasyfikacja końcoworoczna odbywa się na zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Istotą oceniania rocznego jest także ustalenie postępów szkolnych, jakie osiągnął uczeń w II
śródokresie w porównaniu z I śródokresem.

1.

§ 15
Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych:
1) śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Na
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w kolumnie: „Ocena
przewidywana” nauczyciel wpisuje zagrożenia oceną niedostateczną, zaś w kolumnie: „Ocena
śródroczna/końcoworoczna” na 7 dni przed datą wymienionego posiedzenia wpisuje ocenę
klasyfikacyjną. Jest to obowiązująca w szkole forma informowania rodziców uczniów o ocenie
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
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2)

śródroczne i końcoworoczne oceny zachowania ustalają wychowawcy. Na miesiąc przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w kolumnie: „Ocena przewidywana”
nauczyciel wpisuje zagrożenia oceną naganną i nieodpowiednią, zaś w kolumnie: „Ocena
śródroczna/końcoworoczna” na 7 dni przed datą wymienionego posiedzenia wpisuje ocenę
klasyfikacyjną. Jest to obowiązująca w szkole forma informowania rodziców uczniów o ocenie
zachowania.

2. Wystawione przez nauczycieli i wychowawcę oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania
mogą ulec zmianie w toku 7 dni, o których mowa w ust. 1 i 2. Rodzic o zmianach dowiaduje się za
pośrednictwem konta w dzienniku elektronicznym.
§ 16
1. Wprowadza się trzy formy ocen:
1) ocenę bieżącą;
2) ocenę śródroczną;
3) ocenę końcoworoczną.
2. Ocenianie bieżące odbywa się w toku trwania każdego śródrocza podczas wielokierunkowej
działalności ucznia i spełnia funkcje: informacyjną, wspomagającą i motywującą.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ucznia poprzez pisanie
komentarzy, recenzji, stosowanie skali punktowej lub rozmowę w celu monitorowania pracy ucznia oraz
przekazania uczniowi lub rodzicowi informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających uczniowi w
uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej
się uczyć.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.
5. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela prowadzącego poszczególne obowiązkowe lub
dodatkowe zajęcia edukacyjne bądź w poszczególnych przypadkach losowych (nagła choroba, pobyt w
szpitalu itp.) dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela tego samego przedmiotu, który w
porozumieniu z wychowawcą ucznia ustala ocenę śródroczną lub końcoworoczną.
6. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z
zastrzeżeniem przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i w tym przypadku może zostać
zmieniona w wyniku egzaminu.
7. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest w
terminie ustalonym z nauczycielem uzupełnić braki z I śródrocza i zaliczyć w formie pisemnej lub
innej wynikającej ze specyfiki przedmiotu (wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka,
informatyka lub w okresie przejściowym w gimnazjum wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia
techniczne i artystyczne) materiał programowy u nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
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9. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do poinformowania ucznia o ostatecznym terminie
poprawy oceny za I śródrocze.
10. Niewywiązanie się ucznia z obowiązku zaliczenia wymienionych braków stanowi podstawę do
ustalenia dla ucznia w klasyfikacji końcoworocznej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła powinna w miarę
możliwości stworzyć uczniowi szansę na uzupełnienie braków.
§ 17
1.
W klasach IV – VIII i w okresie przejściowym w kl. I – III gimnazjum oceny bieżące,
śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
1) celujący (6);
2) bardzo dobry (5);
3) dobry (4);
4) dostateczny (3);
5) dopuszczający (2);
6) niedostateczny (1).
2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne od stopnia celującego do dopuszczającego są ocenami
pozytywnymi, ocena niedostateczna to ocena negatywna.
3. Dopuszcza się stosowanie rozszerzonej skali ocen („+” lub „-”) przy wystawianiu ocen bieżących.
4. Dopuszcza stosowanie znaków „+” i „-”, które mogą się sumować w oceny bieżące wedle
szczegółowych zapisów PZO lub postanowień nauczycieli.
5. Możliwe jest również ustalenie ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym.
6. Przy ocenianiu prac pisemnych, w których ocenę ustala się przy pomocy punktów przyjmuje się zasadę
%.
97% - 100% pkt.- celujący
87% - 96% pkt.- bardzo dobry
70% - 86% pkt.- dobry
69% - 50% pkt.- dostateczny
30% - 49% pkt.- dopuszczający
0% - 29% pkt. – niedostateczny
7. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą prowadzić odrębną dokumentację zawierającą informacje o
ocenach, obecnościach uczniów na zajęciach. Zobowiązani są do przenoszenia zapisów do dziennika raz
dziennie w przypadku frekwencji, raz w tygodniu w przypadku innych informacji.
8. Oceny śródroczne i końcoworoczne muszą być wystawione w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i na
etapie przejściowym w gimnazjum, w skali od 1 do 6.
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9. Ocenom bieżącym nadaje się ważność w skali 1-4. Szczegóły przypisywania wag ocenom określają
PZO, nauczyciele informują na pierwszych zajęciach danego przedmiotu. Ważność nie ulegają
zmianie w ciągu roku szkolnego.
10. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących do klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej na 3 oceny.
11. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne posiłkuje się ocenami bieżącymi z zastrzeżeniem, że nie jest
wynikającą z nich średnią arytmetyczną. Na ocenę klasyfikacyjną wpływają wyniki w pierwszej
kolejności samodzielnych prac pisemnych oraz samodzielnych wypowiedzi ustnych, w dalszej kolejności
wyniki pracy na lekcjach, zadań domowych i innych wymienionych wyżej sposobów badania osiągnięć.
Na ocenę wpływa też stopień osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, systematyczność pracy
ucznia i jego możliwości psychofizyczne.
§ 18
1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej osiągnięcia uczniów odnotowuje się wg zasad
monitorowania określonych przez zespół samokształceniowy nauczycieli tj. opisową
formą przekazywania rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci.
2. Końcoworoczna ocena opisowa w klasach 1-3 zawiera informację na temat poziomu
opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej edukacji wczesnoszkolnej;
3. Końcoworoczna ocena opisowa wskazuje również potrzeby ucznia związane z
przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem uzdolnień.
§ 19
1. Ogólne wymagania dotyczące wystawiania ocen klasyfikacyjnych:
1) Stopień celujący otrzymuje laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim oraz uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności w pełni realizujące wymagania podstawy programowej, a nawet
poza nią wykraczające, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych
zainteresowań,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z zakresu programu nauczania,
c) rozwiązuje zadania o bardzo wysokim stopniu trudności,
d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) doskonale opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji,
d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych sytuacjach.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania, w tym opanował treści
złożone,
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni (w okresie przejściowym z oddziałami gimnazjalnymi)

12

b) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania na poziomie określonym
wymaganiami zawartych w podstawie programowej,
b) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy typowe,
c) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego
kształcenia,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował koniecznych umiejętności i wiadomości objętych programem co uniemożliwia mu
dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy
z nauczycielem.
§ 20
1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zgłosić w formie pisemnej do nauczyciela
przedmiotu najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej chęć podwyższenia proponowanej oceny. Nauczyciel stwarza taką możliwość, jeżeli
uczeń spełnił następujące warunki:
1) systematycznie uczęszczał na zajęcia (nie wagarował);
2) ma usprawiedliwione nieobecności na zajęciach;
3) pisał prace klasowe;
4) solidnie wywiązywał się z obowiązków edukacyjnych – rzetelnie wykonywał ćwiczenia i zadania
lekcyjne, odrabiał prace domowe i dodatkowe;
2. Dla ucznia, wyrażającego wolę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący te zajęcia określa:
1) zakres materiału programowego i umiejętności, których opanowanie lub posiadanie jest warunkiem
uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
2) formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny.
3. Uczeń uzyska wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli wykaże się wiedzą i
umiejętnościami, których zakres określił nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a których
opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, w formie i
terminie ustalonym przez nauczyciela.
4. Uczniowi można podwyższyć ocenę o jeden stopień.

V. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I SIĄGNIĘCIACH
W NAUCE.
§ 21
1. Ustalone przez nauczycieli oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.
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3. Rodzice zobligowani są do aktywowania konta w edzienniku oraz bieżącego monitorowania
postępów dziecka. Jest to podstawowa, przyjęta w szkole forma informowania rodziców o
postępach edukacyjnych oraz przekazywania wiadomości dotyczących zachowania uczniów.
Rodzice mają całodobowy dostęp do zasobów dziennika (z wyłączeniem przerw serwisowych
niezależnych od szkoły).
4. O poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach w tym zakresie rodzice ucznia informowani są
dodatkowo przez wychowawcę i nauczycieli przedmiotów podczas indywidualnych kontaktów oraz na
zebraniach z rodzicami.
5. Brak przestrzegania powyższych zapisów uznawany jest przez szkołę za rezygnację z możliwości
uzyskiwania informacji o przebiegu edukacji i zachowaniu dziecka.
§ 22
1. Terminy zebrań z rodzicami w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, a rodzice są o nich
powiadamiani przez wychowawcę na początku roku szkolnego. Powyższe terminy znajdują się także na
stronie internetowej szkoły. Dopuszcza się możliwość organizowania zebrań z rodzicami w innych
terminach, w zależności od potrzeb występujących w danej klasie.
2. Obecność rodziców na zebraniach rodzicielskich jest obowiązkowa. Jeżeli rodzice z przyczyn losowych
nie mogą uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich, są zobowiązani do indywidualnego skontaktowania
się z wychowawcą
§ 23
Informowanie ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie
zachowania odbywa się w sposób opisany w § 15, poprzez wpis nauczyciela w edzienniku.
§ 24
Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami są możliwe, jeżeli nie zakłócają organizacji pracy
nauczyciela i nie uniemożliwiają mu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także termin rozmowy był
wcześniej uzgodniony. Gdy zajdą w/w przeszkody, nauczyciel ma prawo do odmówienia rodzicom
rozmowy.
§ 25
Powyższe zapisy tego rozdziału obowiązują także rodziców uczniów realizujących nauczanie
indywidualne

VI. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO.
§ 26
1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć edukacyjnych z wyjątkiem tych,
z których został zwolniony.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzice, w terminie na
3 dni przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej mogą złożyć
wniosek o egzamin klasyfikacyjny.
5. Śródroczny egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał programowo realizowany w pierwszym
śródokresie roku szkolnego, roczny egzamin obejmuje materiał programowo realizowany w całym roku
szkolnym.
6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na jego
wniosek i rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
7. Jeżeli uczeń nie przystąpi do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do rocznego
egzaminu klasyfikacyjnego. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ostateczne nieprzystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego z
przyczyn nieusprawiedliwionych jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
3) uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego
świadectwa ucznia;
4) uczeń, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole
na zajęcia z tego języka.
9. Na pisemny wniosek ucznia i rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych
dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza
egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym śródroczu lub danym roku
szkolnym:
1) termin śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego winien być uzgodniony z uczniem i jego
rodzicami, przy czym nie może być to termin późniejszy niż jeden miesiąc po feriach zimowych;
2) termin rocznego egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
przy czym nie może to być termin późniejszy niż dzień poprzedzający zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
3) wychowawca klasy podaje do wiadomości uczniowi i jego rodzicom datę i godzinę egzaminu;
4) nauczyciel w określonym przez dyrektora terminie podaje uczniowi przygotowującemu się do
egzaminu klasyfikacyjnego zakres materiału zgodny z podstawą programową realizowanym przez
siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez
zdającego każdej z ocen zapisanych w statucie oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania
poszczególnych części egzaminu poprawkowego.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej i
nieusprawiedliwionej obecności oraz realizującego na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny
program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego
przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych przedmiotów.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą przeprowadza komisja tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą w składzie:
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1)

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy;
3) w przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej
szkole na zajęcia z tego języka, gdy w szkole nie ma nauczyciela danego języka, dyrektor może
powołać nauczyciela tego języka z innej szkoły w porozumieniu z jej dyrektorem.
12. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć - w charakterze obserwatorów - rodzice dziecka.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
14. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem plastyki, muzyki,
techniki, informatyki, wychowania fizycznego (szkoła podstawowa), wychowania fizycznego,
informatyki, plastyki, muzyki zajęć technicznych, artystycznych (gimnazjum), z których to egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny
przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie
fizyczne, zajęcia techniczne i artystyczne (gimnazjum), plastyka, muzyka, technika, informatyka,
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
15. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego - nauczyciele zajęć edukacyjnych w
porozumieniu z przewodniczącymi komisji ustalają stopień zgodnie z obowiązującą skalą procentową
uzyskanych przez ucznia punktów z części pisemnej i ustnej w odniesieniu do ilości możliwych do
zdobycia punktów.
16. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) ustaloną ocenę egzaminacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
20. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
jest ostateczna, z zastrzeżeniem przypadku stwierdzenia, że została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
21. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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VII. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO.
§ 27
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych (gimnazjum), artystycznych
(gimnazjum), z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Nauczyciel w określonym przez dyrektora terminie podaje uczniowi przygotowującemu się do
egzaminu poprawkowego zakres materiału zgodny z podstawą programową realizowanym przez siebie
programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego
każdej z ocen zapisanych w statucie oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych
części egzaminu poprawkowego.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
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 zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i
powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo 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.
11. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego przeprowadzonego niezgodnie z przepisami termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu.
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12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących organizacji egzaminu poprawkowego dyrektor
szkoły powołuje komisję, która przeprowadza ponowny egzamin.
13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

VIII. ZASADY I TRYB SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA ZASTRZEŻEŃ CO DO TRYBU WYSTAWIENIA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ.
§ 28
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 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 do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno- wychowawczych.
2. Nieprzestrzeganie trybu wystawiania oceny dotyczy przede wszystkim:
1) nieprzedstawienia uczniom przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz zasad oceniania oraz
rażącego ich naruszenia przez nauczyciela;
2) liczby ocen bieżących (mniej niż 3);
3) nieprzestrzegania terminu wystawienia oceny klasyfikacyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, przy czym
przeprowadzony musi zostać nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
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 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania ) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
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10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

IX. WARUNKI PROMOCJI I UKOŃCZENIA SZKOŁY
§ 29
1.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej:
1) w klasach I - III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;
2) rada pedagogiczna w oparciu o wniosek rodzica bądź wychowawcy może promować ucznia klasy I
i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas;
3) od klasy IV szkoły podstawowej i w okresie przejściowym od I gimnazjum uczeń otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.
§ 30
1. Nieotrzymanie przez ucznia promocji dotyczy:
1) wyjątkowych przypadków, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi
rok w tej samej klasie decyzją rady pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
2) od klasy IV szkoły podstawowej i w okresie przejściowym od II gimnazjum, jeśli uczeń nie zdał
egzaminu poprawkowego lub otrzymał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej więcej niż dwie
oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna 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 zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 31
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
2. W stosunku do uczniów otrzymujących promocję bądź kończących szkołę z bardzo dobrymi wynikami
mogą być stosowane rożne formy wyróżnień uzgodnionych z radą rodziców. Rodzaje nagród opisane
zostały w Regulaminie nagród i wyróżnień Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża
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§ 32
1. (w okresie przejściowym) Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:
1) na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej;
2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego;
3) brał udział w projekcie edukacyjnym realizowanym w gimnazjum, przy czym w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego,
dyrektor może zwolnić ucznia z udziału w realizacji projektu.
§ 33
1. Egzamin gimnazjalny (w okresie przejściowym):
1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza w klasie III gimnazjum egzamin obejmujący:
a) część humanistyczną,
b) część matematyczno- przyrodniczą,
c) część językową (język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i rozszerzonym).
2. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Nie jest on również odnotowany na
świadectwie ukończenia szkoły.
3. Szczegółowe procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego ustalone są przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.
§ 34
1. Egzamin ósmoklasisty:
1) przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej
w nowym systemie obejmujący:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) matematykę,
d) od 2022 roku jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, ﬁzyki, geograﬁi,
historii.
2. Szczegółowe procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego będą ustalone zgodnie ze
stosownym rozporządzeniem MEN.
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X. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
§ 35
1. Celem wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania ucznia jest:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i problemach
w zachowaniu.
§ 36
1. Ocenę zachowania w kl. IV – VIII a w okresie przejściowym w gimnazjum wystawia się wg skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
2. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową
§ 37
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych
pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
2. Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania obejmuje:
1) frekwencję;
1) zachowanie podczas zajęć w szkole i poza nią;
2) wygląd ucznia;
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
4) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
5) dbałość o honor i tradycje szkoły;
6) dbałość o piękno mowy ojczystej;
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
8) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
9) okazywanie szacunku innym osobom;
3. W przypadku, gdy uczeń wejdzie w konflikt z prawem, niezależnie od innych kryteriów otrzymuje
ocenę naganną.
3. Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr
44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni.
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§ 38
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest jawna i ostateczna, jeżeli została ustalona
zgodnie z trybem ustalania tej oceny. W sytuacjach wątpliwych rada pedagogiczna ma prawo
wnioskować o udokumentowanie zgodności wystawionej oceny zachowania z Regulaminem oceniania
zachowania.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 39
1.

Tryb ustalania oceny zachowania:
1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2) śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną wystawia wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:
a) opinię pozostałych nauczycieli (w szczególności uczących w danej klasie) oraz innych
pracowników szkoły, wyrażoną w formie ustnej bądź uwagi odnotowanej w dzienniku;
b) zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
c) samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu;
d) opinię uczniów danej klasy.
3) Rodzic jest informowany o ocenie zachowania:
a) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w kolumnie: „Ocena
przewidywana” nauczyciel wpisuje zagrożenia oceną naganną i nieodpowiednią, zaś w
kolumnie: „Ocena śródroczna/końcoworoczna” na 7 dni przed datą wymienionego posiedzenia
wpisuje ocenę klasyfikacyjną;
b) wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania zachowania może ulec zmianie w toku 7
dni, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a. Rodzic o zmianach dowiaduje się za pośrednictwem
konta w dzienniku elektronicznym.

§ 40
1. Zachowanie poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim poinformowany.
2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do bieżącej obserwacji zachowania ucznia w szkole i
przekazywania rodzicom (za pośrednictwem edziennika, podczas zebrań i konsultacji) uwag i
spostrzeżeń o zachowaniu uczniu.
3. Wychowawca klasy i inni nauczyciele są również zobowiązani do odnotowywania negatywnych i
pozytywnych uwag o zachowaniu ucznia w dzienniku lekcyjnym.
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§ 41
1. Zachowanie uczniów realizujących obowiązek szkolny poprzez nauczanie indywidualne jest
oceniane przez wychowawcę klasy, do której uczeń jest zapisany według tej samej skali ocen jak
zachowanie uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Ze względu na ograniczoną uzasadnionymi przyczynami możliwość udziału tych uczniów w życiu
klasy i szkoły ustanawia się dla nich odmienne kryteria ocen zachowania. Szczegółowe kryteria znajdują
się w Regulaminie oceniania zachowania
3.
Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia korzystającego z nauczania
indywidualnego oraz o zasadach i kryteriach ustalania oceny zachowania. Rodzic informowany jest
podczas ogólnego zebrania, i ma możliwość zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi w bibliotece.
Kryteria uzyskania ocen zachowania zamieszczone są w Regulaminie oceniania zachowania.

§ 42
Uczniowi realizującemu edukację domową nie wystawia się oceny zachowania.

§ 43
1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania w ciągu trzech dni od dnia poinformowania o proponowanej
ocenie, podając uzasadnienie swojego wystąpienia na forum zespołu klasowego;
2) uczeń przedkłada uzasadnienie podwyższenia rocznej oceny zachowania zespołowi uczniowskiemu
i wychowawcy;
3) zespół uczniowski wraz z wychowawcą dyskutuje nad zasadnością wniosku ucznia.
Wychowawca jeszcze raz ustala w porozumieniu z uczniami oraz innymi nauczycielami ocenę
zachowania;
4) ocenę zachowania ustala wychowawca (może ją podnieść o jeden stopień) i jest ona ostateczna.
§ 44
1. Jeżeli uczeń bądź rodzice (opiekunowie prawni) stwierdzą jakiekolwiek uchybienia wychowawcy
w trybie ustalania oceny zachowania, mają prawo pisemnego odwołania się od ustalonej oceny
zachowania do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. Dotyczy to tylko rocznej oceny zachowania. Nie można odwołać się od oceny
śródrocznej zachowania.
5. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
ustalenie tej oceny następuje w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia zastrzeżeń.
6. Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające, co do zasadności odwołania.
7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.
8. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
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3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
9. Wychowawca i uczeń lub jego rodzice przedstawiają komisji swoje stanowiskoa poparte posiadaną
dokumentacją. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji
2) termin posiedzenia komisji
3) wynik głosowania
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

1.
2.

2.
3.

§ 45
Wewnątrzszkolne zasady oceniania są częścią statutu szkoły.
Zmian w niniejszym dokumencie dokonuje się ze względu na zmianę przepisów prawa oświatowego
lub na wniosek samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców w drodze uchwały rady
pedagogicznej.
Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do publikowania tekstu ujednoliconego po każdej
wprowadzonej uchwałą zmianie
Niniejsza treść WZO wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku.

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 stycznia 2018 r.
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