
Załącznik

do Statutu Zespołu Szkół w Trzęsówce

Aktualizowany październik 2015r.

Wewnątrz szkolny system oceniania

Zespołu Szkół w Trzęsówce

Podstawy prawne:

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( DZ. U. z 1991r. Nr 95 poz.425) oraz

Ustawa o systemie  oświaty  z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie  ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357) 
 Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania  i promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz  przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych  typach

szkół ( Dz. U.z 2012r. poz. 977)
 Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków

i sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego  i egzaminu

maturalnego (w trakcie ogłaszania w DZ. U.)   

I. PRZEDMIOT, CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu  i  postępów  u  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz
wymagań  edukacyjnych  wynikających  z realizowanych  w szkole  programów
nauczania  i realizowanych  w szkole  programów  nauczania  –  w przypadku
dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,
nauczycieli oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
współżycia  społecznego  i norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych
w statucie szkoły.
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4. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  i zachowania  ucznia  odbywa  się  w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Cele oceniania:

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

b) informowanie ucznia o jego zachowaniu,

c) udzielanie  uczniowi pomocy  w nauce  poprzez  przekazanie  uczniowi  informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

d) motywowanie ucznia do dalszej postępów w nauce i zachowaniu,

e) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

f) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

g) dostarczanie  rodzicom  i nauczycielom  informacji o  postępach  i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

h) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów ocen zachowania,

c) 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 szkole,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

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

II. INFORMOWANIE  UCZNIÓW  I   RODZICÓW  O  WYMAGANIACH

EDUKACYJNYCH

1. Nauczyciele  do  20  września  każdego  roku  informują  uczniów  oraz  ich  rodziców
o wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2. Nauczyciele  informują  również  ucznia  i jego  rodziców  o  sposobach  sprawdzania
osiągnięć  edukacyjnych  oraz  o  warunkach  i trybie  otrzymania  wyższej  niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania.

4. Wychowawca  informuję  również  o  warunkach  i trybie  otrzymania  wyższej  niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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5. Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed
klasą.

6. Uczeń  i jego  rodzice  mają  prawo  do  uzasadnienia  wystawionej  przez  nauczyciela
oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

III. ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W ZAKRESIE OCENIANIA

1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 

1) Wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia.

2) Wskazaniu  tego,  co  robi dobrze,  a  z czym  ma  trudności oraz  w jaki sposób
powinien dalej pracować nad poprawą wyników.

3) Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

4) Wpisaniu notatki do dzienniczka ucznia.

5) Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z uczniem  na  zajęciach
edukacyjnych  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.

6) Nauczyciel  jest  zobowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  do
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia. 

7) Nauczyciel  ma  obowiązek  na  wniosek  ucznia  i jego  rodziców  udostępnić  do
wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego. 

8) Systematycznego  sprawdzania  prac  pisemnych:  kartkówki w ciągu  trzech  dni od
napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich napisania, prac
klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania. 

9) Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych. 

10) Informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu
obowiązku szkolnego.

2. Wychowawca informuje  rodziców  o  postępach  w nauce  i zachowaniu  dziecka
poprzez:

1) Rozmowę indywidualną

2) Ogólne zebranie rodziców

3) Rozmowę telefoniczną

4) Pocztę elektronicznej

5) Informacje przekazywane w e-dzienniku

6) Wpis do dzienniczka ucznia

7) Korespondencję pocztą tradycyjną
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IV. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO

1. Systematyczność i cykliczność oceniania

1) Ocenianie  jest  integralną  częścią  procesu  nauczania  i uczenia  się,  powinno  być
rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2) Ustala  się  następującą  liczbę  ocen  w  półroczu  dla  przedmiotów  realizowanych
w wymiarze tygodniowym:

 1 godz. tygodniowo - minimum 3 oceny

 2 godz. tygodniowo - minimum 5 ocen

 3 godz. tygodniowo - minimum 6 ocen

 4 i więcej godz. tyg. - minimum 8 ocen

2. Ocenianie bieżące

1) Ocenianiu  towarzyszą  systematycznie  dokonywane  formy  sprawdzania  wiedzy  
i umiejętności z różnych rodzajów aktywności: 

 odpowiedzi ustne ( z trzech ostatnich lekcji)

 aktywność na lekcji/ praca na lekcji

 testy

 prace manualne/ twórcze

 prace domowe

 projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne 

 ćwiczenia, eksperymenty

 kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji,
wykorzystując w tym celu materiał z 3 ostatnich tematów)

 sprawdziany pisemne wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele zachowują wymóg
nieprzekraczania  trzech  sprawdzianów  w tygodniu  w  gimnazjum  i  dwóch  w
szkole podstawowej w danej klasie)

 w ciągu dnia może odbywać się jeden sprawdzian z danego przedmiotu

 prace  klasowe  obejmujące  dział/  cykl  lekcji z danego  przedmiotu  mogą  być
przeprowadzane jeden raz w tygodniu.

 testy  osiągnięć  szkolnych,  badanie  wyników  nauczania  odbywa  się  zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.

2) Planowanie  prac  pisemnych  polega  na  zapowiedzeniu  ich  przynajmniej  tydzień
przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz
wskazanie uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy
pisemnej. 

3) Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą
jednak  zapowiedzieć  prace  pisemne  długoterminowe,  jak  również  sprawdziany
i prace klasowe. 
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V. TERMINY  INFORMOWANIA  RODZICÓW  I UCZNIÓW  O  OCENACH

KLASYFIKACYJNYCH:

1. O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) 

informowani są na zasadach przyjętych przez szkołę co najmniej  dwa dni przed 

radą klasyfikacyjną.

2. W przypadku  zagrożenia  oceną  niedostateczną  informacja  taka  przekazywana  jest
rodzicom  przez  nauczyciela  przedmiotu  w formie  pisemnej  na  miesiąc  przed
posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej.  Nauczyciel
przedmiotu zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Rodzice  są  zobowiązani potwierdzić  pisemnie  informację  o  zagrożeniu  oceną
niedostateczną lub nagannym zachowaniem w ciągu 2 dni od otrzymania informacji. 

4. Wychowawca  klasy  jest  zobowiązany  do  pisemnego  poinformowania  rodziców
o przewidywanej  nagannej  oceny zachowania  na  miesiąc przed posiedzeniem rady
pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych zmianę oceny klasyfikacyjnej zachowania
do nagannej,  gdy w ciągu miesiąca  przed posiedzeniem rady pedagogicznej,  uczeń
dopuści się  karygodnego  zachowania,  niezgodnego  z ogólnie  przyjętymi w szkole
kryteriami zachowania.  O  obniżeniu  oceny  zachowania  decyduje  wychowawca
w porozumieniu  z radą  pedagogiczną.  w tej  sytuacji nie  stosuje  się  terminu
wskazanego w ust. 4.  

VI. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Uczeń  ma  prawo  do  poprawy   ocen  niedostatecznych  ze  sprawdzianów
zapowiedzianych  i testów ze wszystkich partii materiału.

2. Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania
są odnotowane w dzienniku. 

3. Uczniowie  otrzymują  do  wglądu  prace  pisemne.  Po  zapoznaniu  się  z nimi oddają
nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez
nauczyciela przez cały rok szkolny i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na:
konsultacjach,  zebraniach  ogólnych  bądź  w wyniku  indywidualnych  uzgodnień
z nauczycielem.

4. Uczeń  ma  prawo  jeden  raz  poprawić  pracę  w formie  ustalonej  przez  nauczyciela
i w czasie z nim uzgodnionym.

5. W  przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecność  w czasie  poprawy  uczeń  traci
możliwość ponownej poprawy pracy. 

6. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią
ocenę z pracy.

7. Wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie
ustalonej przez nauczyciela.
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8. Uczeń  nieobecny  podczas  pisania  prac  klasowych,  jeśli jego  nieobecność  jest
usprawiedliwiona, jest zobowiązany do napisania pracy w innym, wyznaczonym przez
nauczyciela czasie. 

9. Jego nieusprawiedliwiona  nieobecność  w wyznaczonym przez  nauczyciela  terminie
jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

VII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

1. Nauczyciel  jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,  dostosowując  wymagania  do  możliwości
ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczególności do ucznia:

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego
orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,  szkołach
i oddziałach  ogólnodostępnych  lub  integracyjnych  albo  przepisów  w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie
tego orzeczenia, 

 posiadającego  opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni
specjalistycznej,  o  specyficznych  trudnościach  w uczeniu  się  lub  inną  opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni specjalistycznej
nieposiadającego  orzeczenia  lub  opinii,  lecz  objętego  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną w szkole,

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  lub
innej  specjalistycznej,  który  jest  objęty  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną
w szkole  –  na  podstawie  rozpoznania  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych
i edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości psychofizycznych  ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

2. Opinia  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej
niż  po  ukończeniu  i etapu  edukacyjnego  i nie  później  niż  do  ukończenia  szkoły
podstawowej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ucznia  może  nastąpić  na  podstawie  tego
orzeczenia.

4. Przy  ustalaniu  oceny  z wychowania  fizycznego  należy  w szczególności brać  pod
uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a  także  systematyczność  udziału  w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

5. Dyrektor  może  zwolnić  ucznia  z wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach
wychowania  fizycznego  na  podstawie  opinii o  ograniczonych  możliwościach
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uczestniczenia  ucznia  w tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza,  na  czas  określony
w tej opinii.

6. Jeżeli okres  zwolnienia  ucznia  z wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach
wychowania  fizycznego  uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

7. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie
opinii o  braku  możliwości uczestniczenia  ucznia  w tych  zajęciach  wydanej  przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia
ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć  artystycznych  należy  przede  wszystkim brać  pod uwagę  wysiłek  wkładany
przez  ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki tych
zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach  oraz  aktywność  ucznia  w działaniach  podejmowanych  przez  szkołę  na
rzecz kultury fizycznej.

10. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych  w dokumentacji przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

11. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :

 Przygotowaniu  dla  ucznia  zdolnego  dodatkowych  kart  pracy,  zadań  domowych
o większym  stopniu  trudności,  dodatkowych  zadań  na  sprawdzianach,
wymagających większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia

 Zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp.

 Dostosowaniu  wymagań  dydaktycznych  do indywidualnego  tempa  pracy ucznia
słabego (z orzeczeniem lub opinią).

 Opracowaniu  zadań  o  mniejszym  stopniu  trudności na  lekcjach  i podczas
sprawdzania wiedzy.

VIII. KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH IV-VI 

1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen: 

Ocena cyfra Skrót 

celująca     6   cel

Bardzo dobra    5   bdb

dobra    4   db

dostateczna    3   dst

7



dopuszczająca    2   dop

niedostateczna    1   ndst

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są  oceny  ustalone  w stopniach:  celujący,
bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

3. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna. 

a) przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie plusa i pojedynczego minusa 
jeżeli zdaniem nauczyciela poprawi to  rzetelność wystawianej oceny,

b) oceny śródroczne mogą być zapisywane w dziennikach w formie zapisanej w punkcie 
1  „skrót”

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie,  co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.

5. Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który:

 posiadł  wiedzę  i umiejętności w 100%  objęte  programem  nauczania  i  treściami
podstawy programowej danego przedmiotu,

 biegle  posługuje  się  zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu  problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

 osiąga  sukcesy  w konkursach,  olimpiadach,  zawodach  sportowych  i  innych,
kwalifikując  się  do  finałów  na  szczeblu  regionalnym,  wojewódzkim  albo
ogólnopolskim.

6. Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który:

 opanował  niemal  pełny  zakres  wiedzy  i umiejętności określony  programem
nauczania i treściami podstawy programowej,

 sprawnie  posługuje  się  zdobytymi wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne,

 potrafi zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i problemów
w nowych sytuacjach,

7. Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który:

 opanował  wiedzę  i umiejętności w zakresie  pozwalającym  na  rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy

 poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  samodzielnie  typowe  zadania
teoretyczne lub praktyczne,

8.  Ocenę „dostateczną” otrzymuje uczeń, który:
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 opanował  podstawowe  treści programowe  w zakresie  umożliwiającym  postępy
w dalszym uczeniu,

 rozwiązuje  typowe  zadania  o  średnim  stopniu  trudności,  czasem  przy  pomocy
nauczyciela,

9.  Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który:

 w  ograniczonym  stopniu  opanował  podstawowe  wiadomości i umiejętności,
a braki nie  przekreślają  możliwości uzyskania  przez  ucznia  podstawowej  wiedzy
z danego przedmiotu,

10. Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który:

 nie  opanował  niezbędnego  minimum  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności
określonych programem nauczania i podstawą programową,

 nie  jest  w stanie,  nawet  przy  pomocy  nauczycieli,  rozwiązywać  zadania
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną
(śródroczną)  ocenę  klasyfikacyjną  (uczeń,  który  uzyskał  tytuł  laureata  konkursu
przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady
przedmiotowej).

12. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny
według następującej skali:

niedostateczny       0 - 30 %

dopuszczający      31 –50 %

dostateczny         51 – 70 %

dobry                   71 – 90 %

bardzo dobry        91 - 100 %

celujący                      100 % plus dodatkowe umiejętności

Ponadto nauczyciela zastrzegają sobie możliwość dostosowania przedziału
procentowego w zależności od specyfiki przedmiotu i trudności materiału.

13. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne,  roczne  i końcowe  oceny  klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne  
i roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  ucznia  posiadającego  orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

14. Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny
bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych
obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  a  także  śródroczna  i roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

15. Zasady  ustalania  ocen  opisowych  zawarte  są  w Przedmiotowych  Systemach
Oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli. 

16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  religię  lub etykę,  do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
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17. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć.  Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie  jest  liczbą całkowitą,  ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

IX. KRYTERIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

1. W edukacji wczesnoszkolnej  system oceniania  ma  na  celu  dostarczyć  UCZNIOWI
 informacji o efektach  jego aktywności i poziomie  osiągnięć  edukacyjnych.  Ponadto
stanowi źródło  wiedzy  o  trudnościach  i problemach  w nauce  i zachowaniu,  jak
również motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy
na  temat  rozwoju  uczniów  oraz  efektywności stosowanych  metod  i form  pracy
z uczniami.  RODZICÓW informuje o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,
ewentualnych  sposobach  niesienia  pomocy  w przypadku  trudności w opanowaniu
treści podstawy programowej.

2. W klasach I-III stosuje się śródroczne i końcoworoczne, opisowe ocenianie. 

3. Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć
edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

4. Klasyfikowanie  roczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia
w danym  roku  szkolnym  i ustaleniu  oceny  klasyfikacyjnej  (opisowej)  z zajęć
edukacyjnych i zachowania (opisowej).

5. Uczeń  klas  I–III otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym  roku  szkolnym  lub  stanem  zdrowia  ucznia,  rada  pedagogiczna  może
postanowić  o  powtarzaniu  klasy  przez  ucznia  klasy  I–III szkoły  podstawowej,  na
wniosek  wychowawcy  oddziału  po  zasięgnięciu  opinii rodziców  ucznia  lub  na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek  wychowawcy  oddziału  i po  uzyskaniu  zgody  rodziców  ucznia  rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do  klasy  programowo  wyższej  również  w ciągu  roku  szkolnego,  jeżeli poziom
rozwoju  i osiągnięć  ucznia  rokuje  opanowanie  w jednym  roku  szkolnym  treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

8. Śródroczna  i roczna  opisowa ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  w klasach
I-III uwzględnia  poziom  i postępy  w opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości
i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu
edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne  ucznia  związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

X. OCENIANIE ZACHOWANIA

1. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania
zachowania,  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
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klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 dbałość o honor i tradycje szkoły

 dbałość o piękno mowy ojczystej

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 okazywanie szacunku innym osobom.

3. Dla uczniów z klas IV –  III gimnazjalnej obowiązuje skala ocen:

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne 

4. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

 wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole

 z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach

 jest aktywny w życiu klasy i szkoły

 dba o mienie, honor i tradycje szkoły

 dba o piękno mowy ojczystej

 godnie i kulturalnie zachowuje się

 zawsze  postępuje  etycznie,  mówi prawdę,  dba  o  bezpieczeństwo  swoje  
i innych

 okazuje szacunek innym osobom

 chętnie pomaga słabszym w nauce

 wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:
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 bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole

 bierze udział w konkursach i zawodach

 jest aktywny w życiu klasy i szkoły

 dba o mienie, honor i tradycje szkoły

 dba o piękno mowy ojczystej

 godnie i kulturalnie zachowuje się

 postępuje etycznie, mówi prawdę i dba o bezpieczeństwo swoje i innych

 jest uczynny, pomocny

7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:

 nie sprawia trudności wychowawczych

 godziny nieobecności ma usprawiedliwione

 nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia

 jest koleżeński i uczynny

 zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych

 wywiązuje się z powierzonych obowiązków

 nie spóźnia się na lekcje

 szanuje mienie szkoły

 zazwyczaj postępuje etycznie, mówi prawdę, dba o bezpieczeństwo

8. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej

 nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia

 nie zawsze zachowuje się odpowiednio

 nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie

 przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina)

 nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się

 nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia

9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej

 często zachowuje się nieodpowiednio 

 przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania

 arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów
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 nie okazuje szacunku symbolom szkoły

 nie dba o mienie szkoły i innych osób

 nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych 

 przejawia agresję słowną i fizyczną

 prowokuje sytuacje konfliktowe

 lekceważy obowiązki ucznia

10. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 zachowuje  się  nieetycznie,  bardzo  często  kłamie  (  fałszuje  podpisy  na
zwolnieniach i usprawiedliwieniach) 

 poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych

 notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki

 samowolnie opuszcza teren szkoły, wagaruje

 nie szanowanie mienia szkoły

 notoryczne łamanie regulaminów szkolnych

 dopuszcza się kradzieży lub innych czynów noszących znamiona przestępstwa

 jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów a także nauczycieli

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

12. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi
nauczycielami,  pracownikami szkoły  oraz  uczniami.  Ustalona  ocena  jest  oceną
ostateczną.

13. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

           PONADTO  DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM USTALA
SIĘ

I  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Oceny  cząstkowe i  oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  i  końcoworoczne  są  ocenami
wyrażonymi według skali przedstawionej w dziale VIII.

2. Na  półrocze  i  zakończenie  roku  szkolnego  uczniowie  dodatkowo  otrzymywać
powinni ocenę opisową wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.

3. Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy dla
nauczycieli i rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo –
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instruktażowy i opierać się głównie na konkretnych osiągnięciach ucznia. Niewielkie
nawet  postępy  powinny być  wzmacniane  pozytywnie,  natomiast  brak postępów nie
podlega wartościowaniu negatywnemu.

II  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN STOSOWNIE DO WYMAGAŃ

OCENA
OPANOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI
I AKTYWNOŚĆ

POSIADANA WIEDZA

celująca – poziom 
wymagań wykraczających 
poza program

-umiejętności wykraczają poza  
 poziom wymagań
-posługuje się zdobytymi 
 wiadomościami i 
umiejętnościami
 w rozwiązywaniu problemów 
 teoretycznych i praktycznych
-osiąga sukcesy w konkursach,
 zawodach sportowych i innych
- wzbogaca swą wiedzę lekturą 

-posiada wiedzę  
 wykraczającą poza zakres 
 materiału

bardzo dobra – poziom 
wymagań dopełniających

-aktywnie uczestniczy w lekcji,
 sprawnie posługuje się zdobytymi

 wiadomościami

-rozwiązuje zadania dodatkowe
-dociera samodzielnie do źródeł
 wskazanych przez nauczyciela
-zawsze przygotowany do lekcji,
 odrabia prace domowe

-opanował materiał 
 przewidziany programem

dobra – poziom wymagań 
rozszerzających

- potrafi korzystać 
  z zaprezentowanych na lekcji  
  źródeł informacji
- poprawnie stosuje zdobyte 
wiadomości
-samodzielnie wykonuje typowe  
 zadania teoretyczne i praktyczne
-pod kierunkiem nauczyciela
 rozwiązuje zadania o większym
 stopniu trudności
-zwykle przygotowany do lekcji,
 odrabia prace domowe

-opanował materiał 
w stopniu zadawalającym

dostateczna – poziom 
wymagań podstawowych

-wykonuje typowe zadania 
 wg schematów
-pracuje chętnie na miarę swoich 
 możliwości
-wymaga ukierunkowania pracy
 przez nauczyciela
-wymaga wielu przypomnień,  

-opanował podstawową
 wiedzę pozwalającą na 
zrozumienie 
najważniejszych
 zagadnień na poziomie nie
 przekraczającym wymagań 
 zawartych w podstawach 
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 powtórzeń, wsparcia ze strony 
 nauczyciela
-zazwyczaj przygotowany do
 lekcji

 programowych

dopuszczająca – poziom 
wymagań koniecznych

-rozwiązuje zadania o niewielkim 
 stopniu trudności
-wymaga ciągłego nadzoru przy
 pracy
-pracuje tylko przy wsparciu
 nauczyciela i pod jego 
kierunkiem
-prowadzi zeszyt przedmiotowy
-rozumie czytany tekst
-nie jest aktywny na lekcji
-często nie jest przygotowany do
  lekcji

-ma braki w opanowaniu
 podstaw programowych,
 ale nie przekreślają one
 możliwości uzyskania 
przez
 ucznia podstawowej 
wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej 
nauki

niedostateczna
-nie jest w stanie nawet przy
 pomocy nauczyciela wykonać
 zadań o elementarnym stopniu
 trudności
-nie wykazuje zainteresowania
 nauką
-nie wykonuje prac domowych
-zwykle jest nieprzygotowany do
 lekcji (brak zeszytu, podręcznika,
 przyborów itp.)
-nie potrafi korzystać z pomocy
 wskazanych przez nauczyciela;
-odmawia współpracy.

-nie opanował niezbędnego 
 minimum podstawowych
 wiadomości i umiejętności,
 braki uniemożliwiają 
dalsze
 zdobywanie wiedzy
 z danego przedmiotu

ZASADY OCENANIA  ZACHOWANIA

1. Kryteria  ocen  z  zachowania  są  takie  same  jak  dla  wszystkich  uczniów,  z
uwzględnieniem  specyfiki  upośledzenia  umysłowego  w  stopniu  lekkim;  dodatkowo
uczniowie otrzymują ocenę opisową. 

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu:
 na oceny z zajęć edukacyjnych;
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę:
 zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;
 umiejętność pracy w zespole;
 udzielanie pomocy innym – opiekuńczość;
 podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły;
 dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji; 
 umiejętność  opanowania  własnych  negatywnych  emocji  –  złość,  gniew,

kłótliwość, płacz;
 umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój;
 aktywność podczas zajęć;
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 pracowitość i obowiązkowość;
 szanowanie godności innych osób;
 życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych;
 umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów;
 poszanowanie własności osobistej;
 poszanowanie własności społecznej.

 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM

Zgodnie  z  „Podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  uczniów  z  upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i
gimnazjach” (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia
2001r.)

I  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Osoby z upośledzeniem umiarkowanym osiągają w wieku 15 lat poziom rozwoju 
umysłowego dziecka 7 – 8 letniego.

2. Celem wychowania i nauczania powinno być zatem wyposażenie ucznia w takie 
umiejętności, sprawności i nawyki, aby:

 mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób – werbalnie lub
pozawerbalnie;

 zdobył  maksymalną  niezależność  życiową  w  zakresie  zaspokajania
podstawowych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa;

 był zaradny w życiu codziennym;
 umiał sterować swoim zachowaniem, zarówno w miejscach publicznych jak

i prywatnych,  wobec  osób  bliskich  i  wobec  obcych,  mówić  „nie”  w
zagrażających sytuacjach;

 mógł  uczestniczyć  w  życiu  społecznym  na  równi  z  innymi  członkami
społeczeństwa, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy zachowania.

II  SPOSÓB OCENIANIA UCZNIA 

a) Oceny cząstkowe i  oceny klasyfikacyjne  śródroczne i  końcoworoczne są ocenami
opisowymi z wyjątkiem oceny z przedmiotu: religia/etyka.

b) Oceny wpisuje się do specjalnie założonego zeszytu, który dołączony jest do 
dziennika lekcyjnego klasy.

c) Ucznia  promuje  się  do  klasy  programowo  wyższej  uwzględniając  specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

d) O ukończeniu  szkoły przez  ucznia  postanawia  na zakończenie  klasy programowo
najwyższej  rada  pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

e) Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast 
brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

        ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
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a) Ocena z zachowania jest oceną opisową
b) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu:

 na oceny z zajęć edukacyjnych;
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

c) Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę:
 zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;
 umiejętność pracy w zespole;
 udzielanie pomocy innym – opiekuńczość;
 podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły;
 dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji; 
 umiejętność  opanowania  własnych  negatywnych  emocji  –  złość,  gniew,

kłótliwość, płacz;
 umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój;
 aktywność podczas zajęć;
 pracowitość i obowiązkowość;
 szanowanie godności innych osób;
 życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych;
 umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów;
 poszanowanie własności osobistej;
 poszanowanie własności społecznej.

XI. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

Uczeń  może  być  nieklasyfikowany  z jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć  edukacyjnych,
jeżeli brak  jest  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  
z  powodu nieobecności ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczających  połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1. Uczeń  nieklasyfikowany  z powodu  usprawiedliwionej  nieobecności może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

2.  Jeżeli w wyniku  klasyfikacji śródrocznej,  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć
edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi lub  utrudni mu  kontynuowanie  nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki,  zajęć  komputerowych i wychowania  fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.

4. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych
przepisów indywidualny  tok  lub  program nauki oraz  uczeń  spełniający  obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki poza  szkołą  uzyskuje
roczne  oceny  klasyfikacyjne  na  podstawie  rocznych  egzaminów  klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są
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przeprowadzane  przez  szkołę,  której  dyrektor  zezwolił  na  spełnianie  obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny
zachowania.

6. Dla  ucznia  spełniającego  obowiązek  szkolny lub obowiązek  nauki poza  szkołą  nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

• obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego 

 dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej  z wyjątkiem
egzaminu  z  plastyki ,  muzyki,  techniki,  informatyki,  technologii  informacyjnej
i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

8. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później
niż  na  tydzień  przed  zakończeniem  zajęć  edukacyjnych  w danym  semestrze  
( roku szkolnym).

9. Termin przeprowadzenia  egzaminu nie  może być późniejszy  niż  przedostatni dzień
zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

10. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.
w skład komisji wchodzą:

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji

• nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  –  jako
członek komisji

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:

• dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako
przewodniczący komisji; 

• nauczyciel  albo nauczyciele  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,  z których jest
przeprowadzany ten egzamin.

12. Przewodniczący  komisji ustala  z uczniem  oraz  z jego  rodzicami  (prawnymi
opiekunami)  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z których  uczeń  może  zdawać  egzaminy
w czasie jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska
osób  wchodzących  w skład  komisji,  termin  egzaminu  klasyfikacyjnego,  imię
i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację
o ustnych  odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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16. Ustalona  w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  niedostateczna  roczna  (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

XII. EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy  od  klasy  czwartej  uczeń,  który  w wyniku  śródrocznej  lub  rocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki,  muzyki,  informatyki (techniki)  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
zgłoszoną do dyrektora szkoły.

4. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  w ostatnim  tygodniu
ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6. W skład komisji wchodzą:

 dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  inne  stanowisko kierownicze  –  jako
przewodniczący komisji

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel  prowadzący zajęcia  edukacyjne  może być zwolniony z udziału  w pracy
komisji na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.
w takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  w skład  komisji 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  sporządza  się  protokół  zawierający:  nazwę  zajęć
edukacyjnych,  z których  był  przeprowadzony  egzamin:  imiona  i nazwiska  osób
wchodzących  w skład  komisji,  termin  egzaminu  poprawkowego,  imię  i nazwisko
ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację
o ustnych  odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń,  który  z przyczyn  losowych,  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  
w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym  terminie
określonym przez dyrektora szkoły.

11. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji 
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12

12. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie
takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu
kolejnych  lat  nauki w szkole  podstawowej  osiągnięć  zawartych  w podstawie
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programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne  są  zgodne  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w klasie
programowo wyższej.

XIII. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu  ustalania  tych  ocen,  dyrektor  szkoły  powołuje
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Sprawdzian  wiadomości i umiejętności ucznia  przeprowadza  się  nie  później  niż
w terminie  5  dni od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń,  termin  sprawdzianu  uzgadnia  się
z uczniem i jego rodzicami,

5. W  skład  komisji powołanej  przez  dyrektora  w celu  przeprowadzenia  sprawdzianu
wiadomości i umiejętności wchodzą:

• dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako
przewodniczący komisji; 

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z udziału
w pracy  komisji na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach.  w takim przypadku dyrektor  szkoły powołuje  w skład  komisji innego
nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z tym  że  powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.

7. W  skład  komisji powołanej  przez  dyrektora  w celu  sprawdzenia  prawidłowości
wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

• dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako
przewodniczący komisji; 

• wychowawca oddziału;

• nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

• pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

• psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
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• przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

• przedstawiciel rady rodziców.

8. Komisja  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  w terminie  5  dni od  dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności: 

• nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

• termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

• imię i nazwisko ucznia; 

• zadania sprawdzające; 

• ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację
o ustnych  odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia
zadania praktycznego.

11. Z  posiedzenia  komisji ustalającej  ocenę  zachowania  sporządza  się  protokół
zawierający w szczególności: 

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

• termin posiedzenia komisji; 

• imię i nazwisko ucznia; 

• wynik głosowania; 

• ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

XIV. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI PO KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. W  klasie  VI jest  przeprowadzany  sprawdzian  poziomu  opanowania  umiejętności,
ustalonych  w podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego,  a  w  klasie  III
gimnazjalnej egzamin sprawdzający , w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Sprawdzian  i  egzamin  przeprowadza  się  w kwietniu,  w terminie  ustalonym  przez
dyrektora  Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej  oraz  w terminie  dodatkowym,
wyznaczonym w czerwcu. 

3. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.

4. Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę sprawdzianu.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  na którą
składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,
uzyskane  w klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne
z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w klasach
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programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
a ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie VI.

6. Sprawdzian i egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

7. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

• w  części pierwszej  –  wiadomości i umiejętności z języka  polskiego  oraz
z matematyki,  w tym  wykorzystanie  wiadomości i umiejętności z tych
przedmiotów  w zadaniach  osadzonych  w kontekście  historycznym  lub
przyrodniczym;

• w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

8. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

• część pierwsza – 80 minut;

• część druga – 45 minut. 

10. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno- 
przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

          Część pierwsza humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz 
          zadań z zakresu historii wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą
          mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje
          się dłuższa wypowiedź pisemna.
          Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
          Część druga matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki  
           oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. 
           Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów 
           przyrodniczych mają formę zamkniętą.
            W części trzeciej dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje  
             wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
              niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że  
              gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako 
              przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i 
              rozszerzony.
    11. Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym wynosi odpowiednio:
           a) w części humanistycznej:
               z arkuszem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie  – 60 minut; 
               z  arkuszem egzaminacyjnym z  języka polskiego – 90 minut;
           b) w części matematyczno-przyrodniczej:
               z  arkuszem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; 
               z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki –90 minut;

b) w części z języka obcego nowożytnego :
     z  arkuszem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym  – 60 minut; 

                z  arkuszem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut;

12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na  upośledzenie  umysłowe  w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  lub
niepełnosprawności sprzężone,  gdy  jedną  z niepełnosprawności jest  upośledzenie
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umysłowe  w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  nie  przystępuje  do
sprawdzianu/egzaminu.

13. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony
przez  dyrektora  okręgowej  komisji egzaminacyjnej  z obowiązku  przystąpienia  do
sprawdzianu/egzaminu  lub  jego  części na  wniosek  rodziców  pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

14. Uczeń  chory  lub  niesprawny  czasowo  może  przystąpić  do  sprawdzianu/egzaminu
w warunkach  odpowiednich  ze  względu  na  jego  stan  zdrowia,  na  podstawie
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

15. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada
się  dyrektorowi szkoły  nie  później  niż  do  dnia  15  października  roku  szkolnego,
w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu/egzaminu.

16. Opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni specjalistycznej,
o specyficznych  trudnościach  w uczeniu  się  przedkłada  się  dyrektorowi szkoły  nie
później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do
sprawdzianu/egzaminu.

17. Dyrektor  szkoły  lub  upoważniony  przez  niego  nauczyciel  informuje  na  piśmie
rodziców  ucznia  o  wskazanym  przez  radę  pedagogiczną  sposobie  lub sposobach
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu do jego
potrzeb  edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych,  nie  później  niż  do  dnia  20
listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu/egzaminu.

18. Dyrektor  szkoły,  na  podstawie  złożonych  deklaracji i informacji sporządza  wykaz
uczniów  przystępujących  do  sprawdzianu/egzaminu  i przekazuje  go
w postaci elektronicznej  dyrektorowi okręgowej  komisji egzaminacyjnej  w terminie
określonym przez  dyrektora tej  komisji,  nie  później  niż  do dnia 30 listopada roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

19. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat
konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,
organizowanym  z zakresu  jednego  z przedmiotów  objętych
sprawdzianem/egzaminem,  są  zwolnieni w przypadku  ucznia  szkoły
podstawowej/gimnazjalnej  realizującej  kształcenie  ogólne  w zakresie  szkoły
podstawowej/gimnazjalnej – z odpowiedniej części sprawdzianu/egzaminu.

20. Zwolnienie  następuje  na  podstawie  zaświadczenia  stwierdzającego  uzyskanie  przez
ucznia szkoły podstawowej/gimnazjalnej tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada  się  przewodniczącemu  zespołu  egzaminacyjnego,  zwolnienie
z odpowiedniej części sprawdzianu/egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej
części sprawdzianu/egzaminu najwyższego wyniku.

21. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata  lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego  niż  ten,  który  został  zadeklarowany  odpowiednio  w części drugiej
sprawdzianu/części  trzeciej  egzaminu dyrektor  szkoły, na wniosek rodziców ucznia
złożony  nie  później  niż  na  2  tygodnie  przed  terminem  sprawdzianu/egzaminu,
informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego,
jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

22. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację wskazującą
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język  obcy  nowożytny, z którego  uczeń  przystąpi do  części drugiej  sprawdzianu  –
w przypadku gdy uczeń w zakresie szkoły podstawowej uczy się więcej niż jednego
języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

23. Rodzice  ucznia  składają  dyrektorowi  szkoły,  nie  później  niż  do  30  września  roku
szkolnego,  w którym jest  przeprowadzany egzamin  pisemną deklarację  wskazującą
język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzecie egzaminu.

24. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem  sprawdzianu/egzaminu  pisemną  informację  o  zmianie  języka  obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji.

25. Uczeń,  który  z przyczyn  losowych  lub  zdrowotnych  nie  przystąpił  do
sprawdzianu/egzaminu  lub  jego  części oraz  uczeń,  który  przerwał  daną  część
sprawdzianu/egzaminu,  może  przystąpić  do  sprawdzianu  w terminie  dodatkowym,
wyznaczonym przez dyrektora CKE. 

26. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do
sprawdzianu/egzaminu  w terminie  dodatkowym  może  być  zwolniony  ze
sprawdzianu/egzaminu na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły,
skierowanym w porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE. 

27. W  szczególnych  przypadkach  wynikających  ze  stanu  zdrowia  lub
niepełnosprawności ucznia,  za  zgodą  dyrektora  okręgowej  komisji egzaminacyjnej,
sprawdzian/egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

28. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 26, składa do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej  dyrektor  szkoły  w porozumieniu  z rodzicami ucznia  nie
później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu/egzaminu.

29. Wyniki sprawdzianu  są  ustalane  w procentach,  są  one  ostateczne  i nie  służy  na  nie
skarga do sądu administracyjnego.

30. Wyniki egzaminu  są  ustalane  w procentach  oraz  centylach,  są  one  ostateczne  i nie
służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

31. Za organizację i przebieg sprawdzianu/egzaminu odpowiada dyrektor szkoły, który jest
jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. 

32. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem
sprawdzianu/egzaminu  powołuje  członków  zespołu  egzaminacyjnego  oraz  może
powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

33. W  skład  zespołu  nadzorującego  wchodzi co  najmniej  2  nauczycieli,  z tym  że  co
najmniej  jeden nauczyciel  jest  zatrudniony  w szkole,  w której  jest  przeprowadzany
sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel
zatrudniony w innej szkole.

34. Jeżeli w sali egzaminacyjnej  jest  więcej  niż  25  uczniów,  liczbę  członków  zespołu
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

35. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  organizuje  i nadzoruje  przebieg  w danej
szkole  sprawdzianu/egzaminu,  opracowuje  procedury  przeprowadzenia
sprawdzianu/egzaminu w szkole,  na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora
OKE.
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(aktualizowane w osobnym dokumencie)
W ciągu całego semestru ,uczeń może uzyskać punkty dodatnie za: 

1. Konkursy etap szkolny i gminny udział – 15pkt.
wyróżnienie 25pkt.
miejsca I – III 35pkt.

2. Konkursy etap powiatowy udział  20 pkt.
wyróżnienie 30pkt.
miejsca I – III 40pkt.

3. Konkurs etap wojewódzki udział – 30pkt.
wyróżnienie 45pkt.
miejsca I – III 55pkt.

4. Zawody sportowe – etap gminny / pod warunkiem, że uczeń posiada 
nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 10 pkt.
miejsca I – III 20pkt

5. Zawody sportowe – etap powiatowy / pod warunkiem, że uczeń posiada
nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 20 pkt.
miejsca I – III 30pkt

6. Zawody sportowe – etap wojewódzki / pod warunkiem, że uczeń 
posiada nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 30 pkt.
miejsca I – III 40pkt

7. Praca na rzecz klasy 5 – 15 jednorazowo
6. Praca na rzecz szkoły /np. prace porządkowe podczas uroczystości 

szkolnych/
5 – 15 jednorazowo

7. Praca w organizacjach szkolnych 20 – 50pkt. w 
półroczu szkolnym

8. Czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych 15 – 40pkt. 
jednorazowo

9. Potwierdzona pomoc koleżeńska w nauce 10pkt. jednorazowo
10. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym po za szkołą w 

uroczystościach po za szkolnych
30 pkt. jednorazowo

11. Punktualność do 25 pkt. w 
półroczu

12. Kultura osobista do 25 pkt. w 
półroczu

13. Zaangażowanie w życie Kościoła i działalność charytatywną Do 25 pkt. w 
półroczu

14. Usprawiedliwione 100% godzin nieobecnych 20 pkt. w półroczu

15. Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy 5 – 20 w półroczu

W ciągu całego semestru uczeń może uzyskać punkty ujemne:

1. Notoryczne przeszkadzanie na lekcjach pomimo 
upomnienia.

10 pkt.  jednorazowo

2. Żucie gumy, jedzenie w trakcie lekcji /z wyłączeniem 
uczniów z cukrzycą stopnia 1/

5 jednorazowo

3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, innego 
pracownika szkoły lub ucznia 

10 – 20pkt.  jednorazowo

4. Ignorowanie poleceń nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły w szkole i poza szkołą

10 pkt.  jednorazowo

5. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 15pkt.  jednorazowo
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6. Zaczepianie słowne lub fizyczne 1 – 10pkt. jednorazowo
7.  Bójka, wyłudzanie, zastraszanie, kradzież, palenie 

papierosów, używanie innych używek.
30pkt.  jednorazowo

8. Niepoprawne zachowanie w trakcie akademii, imprez, 
wycieczek szkolnych.          

5 – 20pkt. jednorazowo 

9. Niewłaściwy wygląd /sprzeczny z opisem w Statucie 
szkolnym/.

5 – 10 jednorazowo

10. Spóźnianie na lekcję bez ważnych przyczyn 5pkt.  jednorazowo
11. Nieobecność nieusprawiedliwiona na pojedynczej 

lekcji /wagary/
10pkt. za każdą lekcję

12. Nieobecność nieusprawiedliwiona cały dzień 
/udowodnione wagary/ 
 

25pkt. jednorazowo

13. Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w 
klasie, szatni czy na korytarzu

10pkt. jednorazowo

14. Fałszowanie podpisów lub dokumentów, okłamywanie
nauczyciela.

10 – 20 pkt. jednorazowo

15. Niszczenie sprzętu szkolnego/m.in. rysowanie, 
drapanie po ławkach i innych sprzętach/ oraz 
własności innych osób 

10 – 30 jednorazowo 

16. Brak obuwia zmiennego 5pkt.  jednorazowo
17. Korzystanie na lekcji z telefonów komórkowych

( Uczeń może zatelefonować na przerwie jedynie w 
sytuacji pilnego kontaktu z rodzicami po 
uprzednim zapytaniu nauczyciela dyżurującego

Uczeń oddaje telefon 
komórkowy nauczycielowi i od 
dyrektora odbiera go rodzic
Ponad to 10 pkt. jednorazowo

18. Lekceważenie obowiązków ucznia / uczeń nie nosi 
zeszytów lub w nich nie robi notatek/

5 jednorazowo

19. Wychodzenie do sklepu 10 pkt.  jednorazowo
20. Znęcanie się nad zwierzętami 20pkt. jednorazowo
21.
22. -

Uczniowie  u których liczba  punktów ujemnych przekroczy  35 lub  otrzymają  zachowanie
nieodpowiednie albo naganne, nie mogą brać udziału w dyskotekach, wycieczkach szkolnych
oraz zajęciach organizowanych na Sali gimnastycznej w systemie poza lekcyjnym.
Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego kredyt 150 punktów i aby
otrzymać ocenę z zachowa spełnić musi następujące kryteria punktowe :

1. Zachowanie wzorowe / 6 / - powyżej 271 pkt. dodatnich i nie więcej niż 10
pkt. ujemnych.

2. Zachowanie bardzo dobre / 5 / - 191 – 270 pkt. dodatnich i nie więcej niż 20
pkt. ujemnych.

3. Zachowanie dobre / 4 / - 150 – 190 pkt. dodatnich i nie więcej niż 35 pkt.
ujemnych

4. Zachowanie  poprawne /  3 /  -  100  –  149  pkt.  dodatnich,  liczba  punktów
ujemnych powyżej 36.

5. Zachowanie nieodpowiednie / 2 / - 51 -  99 pkt. dodatnich, liczba punktów
ujemnych powyżej 36.

6. Zachowanie  naganne   /  1 /  poniżej  50  pkt.  dodatnich,   liczba  punktów
ujemnych powyżej 36.  
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XV. ZATWIERDZENIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

2. Zatwierdzenia  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  dokonuje  Rada  Pedagogiczna
poprzez  podjęcie  uchwały,  po  zasięgnięciu  opinii Rady  Rodziców,  Samorządu
Uczniowskiego. 

Opinia Rady Rodziców Zespołu Szkół w Trzęsówce  z  dnia 30 października 2015r.

1. ......................................................

2. .......................................................

Opinia Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Trzęsówce z dnia 30 października
2015r.

1. .......................................................

2. .......................................................

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Trzęsówce nr 11/2015/2016
z dnia 20 listopada 2015r.
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