WZO GIMNAZJUM IM. ZYGMUNTA STEINBORN W PRZEZMARKU
aktualizacja 28.08.2015

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO
IM. ZYGMUNTA STEINBORN W PRZEZMARKU
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz. U . 2015 poz. 843

§1
Cele oceniania.
1.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te
podstawę. oraz formułowania oceny.
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, oraz:
1) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wdrażanie do
systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
3) ukierunkowanie samodzielnej pracy;
4) dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej oraz indywidualnego podejścia do ucznia.
§2

Skala ocen.
1.

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według
następującej skali:
STOPIEŃ

1

OZNACZENIE
CYFROWE

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1
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2.
3.
4.
5.

Każdy nauczyciel przedstawia swoje kryteria oceniania zgodna z wewnątrzszkolnymi
zasadami oceniania.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.
Ocena końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy.
§3

Sposób oceniania.
1.
2.
3.

4.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wyłącznie na terenie
szkoły.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określają przedmiotowe zasady
oceniania.
§4

Podstawowe zasady oceniania.
1.

2.
3.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Szczegółowe kryteria wymagań określają przedmiotowe zasady oceniania.
Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów) znajdują się u dyrektora szkoły.
§5

Bieżące ocenianie.
1.
2.

2

W bieżącym ocenianiu dopuszcza się możliwość stosowania plusów i minusów przy
wystawianiu ocen cząstkowych.
Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:
1) odpowiedzi ustne w zakresie aktualnej zdobytej wiedzy i realizowanego materiału
w tym recytacje;
2) prace pisemne:
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a) wypracowania pisemne, dyktanda, których ilość musi być zgodna z założeniami
programowymi,
b) prace klasowe trwające co najmniej 40 min. zgodnie z opracowaną tabelą:
OCENA SŁOWNIE

3.

4.

PROCENT

1

niedostateczny 37 i poniżej

2

dopuszczający 38 – 50

3

dostateczny

51 – 74

4

dobry

75 – 89

5

bardzo dobry

90 – 97

6

celujący

98- 100

c) sprawdziany
 niezapowiedziane, maksymalnie z trzech ostatnich tematów lekcyjnych;
 zapowiedziane, z większej partii materiału;
3) ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe
4) ze względu na rodzaj wykonywanych zadań:
a) typowe ćwiczenia i zadania
b) zadania problemowe
c) ćwiczenia i zadania otwarte
d) prace projektowe i długoterminowe;
5) ze względu na organizacje pracy:
a) samodzielne
b) w grupie
Prace klasowe powinny być robione:
1) nie więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu;
2) nie więcej niż trzy prace klasowe w tygodniu;
3) praca klasowa powinna być zapowiedziana co najmniej 7 dni wcześniej;
4) uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową;
5) materiał do pracy klasowej powinien być powtórzony.
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne i informuje uczniów o uzyskanych
ocenach nie później jak dwa tygodnie po napisaniu sprawdzianu przez uczniów.
§6

Zasady klasyfikowania.
1.

2.
3.
3

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
(według regulaminu oceniania z zachowania).
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego, ostatnim
tygodniu przed zakończeniem semestru I.
Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ( według regulaminu
oceniania z zachowania).
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu
odwoławczego.
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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.
Klasyfikacja roczna odbywać się będzie w ostatnim tygodniu przed końcem roku
szkolnego.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
Świadectwo promocyjne klas I i II oraz świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co
najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
Nauczyciele przedmiotów na trzy tygodnie przed terminem klasyfikacji końcoworocznej
poinformują uczniów o planowanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych oraz
przypomną o sposobie odwołania się od oceny. Odwołanie się ucznia lub rodziców
(prawnych opiekunów) następuje w ciągu 7 dni od podanej informacji. Po tym terminie
odwołania nie będą uwzględniane. Odwołania są składane na piśmie do dyrektora szkoły.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
klasyfikacyjna ocena końcoworoczna z przedmiotu może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
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18.

19.

20.

21.

17.a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opini
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem
Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku ucznia o którym mowa w ust.19 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" albo
"zwolniona".
§7

Zasady promowania.
1.

2.
3.

4.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
kryteriów oceniania zachowania §17 ust.7.
Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w ust.1, nie otrzymuje promocji i powtarza
tę samą klasę.
Uczeń kończy szkołę:
1) 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 programowo niższych
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
kryteriów oceniania zachowania §17 ust.7 ;
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
Uczeń, który nie spełnia warunków zawartych w ust. 3 nie kończy szkoły i powtarza
klasę programowo najwyższą.
§8

Egzamin klasyfikacyjny.
1.
5

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów albo wszystkich
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzaminy klasyfikacyjne.
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.
Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin
klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia
artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności
innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3 przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
oraz wynik egzaminu. Do protokoły dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna
z zastrzeżenie § 9 i może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6
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§9
Tryb odwoławczy.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

7

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia tej oceny, nie później
jednak jak w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących
takie same zajęcia edukacyjne;
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję;
5) do protokołu należy dołączyć pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły.
Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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§ 10
Egzamin poprawkowy.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku końcoworocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych może
zdawać egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne
oraz wynik egzaminu i uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem ust. 9
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej. Wyjątek ten nie dotyczy ucznia klasy
programowo najwyższej.
§ 11

Dostosowanie wymagań.
1.

8

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
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2.

3.

4.

5.

6.

9

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, 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 w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego
orzeczenia
3) 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 — na podstawie tej
opinii.
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1—3, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum na
wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po
uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek, o którym mowa w ust.2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły.
Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia
w gimnazjum.
Opinia, o której mowa w ust. 4, stanowi także podstawę do dostosowania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub
absolwenta warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
W przypadku ucznia lub absolwenta posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, odpowiednio:
1) w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze
względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się — opinia ta
stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta warunków przeprowadzania,
egzaminu gimnazjalnego;
2) w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się —
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opinia ta stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta warunków
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć artystycznych muzyki
i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego i informatyki lub drugiego języka nowożytnego.
9. Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, języka nowożytnego i informatyki
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, języka nowożytnego
i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony”/ „zwolniona”.
§ 12
Sposoby korygowania niepowodzeń.
1.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła w miarę możliwości powinna stworzyć szansę uzupełniania braków tzn.
zorganizować:
1) zespoły wyrównawcze – zwłaszcza z języka polskiego i matematyki za zgodą
i dotacją organu prowadzącego;
2) pomoc koleżeńską;
3) pomoc w świetlicy szkolnej.
§ 13

Sposoby informowania.
1.
2.
3.

4.
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Ustala się termin V (maj) informowania uczniów, rodziców (opiekunów prawnych)
i wychowawców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną.
Ustala się trzy terminy spotkań z rodzicami, tzw. wywiadówek w miesiącu: IX, I, V.
Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
Wyznacza się następujące terminy i formy zawiadamiania:
1) ustnie – 3 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej o ocenach
pozytywnych, tj. 2 – 6 (według skali ocen);
2) pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) – 3 tygodnie przed posiedzeniem
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej o ocenie niedostatecznej.
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§ 14
Dokumentowanie wyników.
1.

2.

Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
dotyczącego osiągnięć uczniów i klasy należy zapisywać bieżące informacje w:
1) dziennikach zajęć edukacyjnych;
2) arkuszach ocen.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne powinien przechowywać sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne (do końca roku szkolnego) w celu udostępnienia
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 15

Zasady ewaluacji systemu.
1.

Opracowane wewnątrzszkolne zasady oceniania, jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia
poprawek będą korygowane na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej.
§ 16

Religia.
1.

Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy Dz. U. Nr 41, ust. 5.
§ 17

Ocenianie zachowania.
1.

2.
3.

4.
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Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej
w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
Ocenę zachowania ucznia śródroczną i końcoworoczną ustala się następująco:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 7.
7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
9. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy na tydzień przed posiedzeniem rady
klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej w porozumieniu z nauczycielami, uczniami danej
klasy i ocenianym uczniem.
10. Ocena może być zmieniona na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
w przypadku gdy wychowawca klasy zostanie poinformowany o szczególnych
okolicznościach np. zgłoszenie przez nauczycieli dodatkowych, nieznanych informacji,
co wpłynąć może na obniżenie jak i podniesienie oceny.
11. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu
odwoławczego.
5.

§ 18
Zasady oceniania zachowania
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, dziale w życiu klasy, szkoły i środowiska oraz postawie
wobec kolegów i innych osób.
2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń
awansem na początku każdego roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę
uzyskał poprzednio.
3. Czynniki pozytywne podwyższające ocenę zachowania to:
a. troska o estetykę otoczenia, własną oraz higienę
b. przykładne wywiązywanie się ze wszystkich powierzonych obowiązków
c. dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią
d. podejmowanie inicjatyw, aktywność w pracach na rzecz szkoły i klasy
e. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia (dla oceny bardzo dobrej
dopuszcza max 7 godz. nieusprawiedliwionych, na ocenę wzorową wszystkie godziny
muszą być usprawiedliwione)
f. odpowiedzialna postawa, która pozytywnie wpływa na zachowanie innych
(np. reagowanie na przejawy agresji)
g. nie uleganie nałogom w szkole i poza nią
h. dbałość o honor szkoły i rozwijanie jej tradycji
12

WZO GIMNAZJUM IM. ZYGMUNTA STEINBORN W PRZEZMARKU
aktualizacja 28.08.2015

i. reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
j. skrupulatne przestrzeganie wszystkich regulaminów
k. aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego.
Aby otrzymać ocenę wzorową zachowania uczeń musi spełniać min. 6 z 11 ww.
warunków.
4. Czynniki obniżające ocenę zachowania:
a. bierna postawa wobec życia klasy i szkoły oraz postawa egoistyczna, samolubna
b. zakłócanie procesu dydaktycznego uniemożliwiające pracę nauczyciela i innych
uczniów
c. nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
d. niszczenie mienia szkoły oraz innych osób
e. uleganie nałogom w szkole i poza nią
f. agresja i arogancja wobec innych osób
g. wymuszanie, kradzież, akty wandalizmu
h. demoralizujący wpływ na kolegów
i. brak troski o higienę osobistą i wygląd oraz celowy brak stroju galowego w trakcie
świąt i uroczystości
j. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników
szkoły
k. niechęć lub celowe unikanie realizacji projektów edukacyjnych
l. nieusprawiedliwione godziny nie przekraczające: 21 godz. dla oceny poprawnej,
42 dla oceny nieodpowiedniej, powyżej 42 godz. kwalifikuje ucznia do oceny
nagannej
m. konflikty z prawem
n. używanie telefonu komórkowego w sposób zabroniony przez statut szkoły
Na kolejne oceny zachowania uczeń musi spełniać spośród wyżej wymienionych:
4 kryteria na ocenę poprawną,
9- na ocenę nieodpowiednią i
powyżej 9 na ocenę naganą, choć znaczenie ma również nasilenie ww. zachowań i ich
częstotliwość.
5. W przypadku drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszanie norm prawnych
i obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną,
nawet wtedy, gdyby pod innym względem był wzorowy.

§ 19
Tryb odwoławczy od oceny zachowania
1.

13

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie od dnia ustalenia oceny
zachowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno
– wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły
powołuje komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
3. Skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
 pedagog szkolny,
 psycholog szkolny,
 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Ustalona w tym trybie roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wyniki głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
2.

§ 20
Sylwetka absolwenta gimnazjum
1. odpowiedzialny, solidny obowiązkowy, co oznacza, że:
1) najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego,
2) przestrzega zasad kulturalnej dyskusji i wymiany zdań,
3) nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie,
4) sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią,
2. samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
1) umie określić własne potrzeby,
2) rozwija własną aktywność intelektualną i fizyczną,
3) jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy i dóbr kultury,
3. uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:
1) odróżnia dobre postępowanie od złego,
2) zna znaczenie zaufania w kontaktach z innymi ludźmi,
4. kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
1) potrafi słuchać opinii innych i we właściwy sposób wyrażać własne,
2) potrafi wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych
i cudzych,
3) cechuje go szacunek i tolerancja wobec innych,
5. krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
1) potrafi ocenić działalność własną i innych,
2) ma świadomość potrzeby dalszego rozwijania sprawności umysłowych oraz
zainteresowań.
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§ 21
Udział w projektach edukacyjnych.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:
1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te
treści.
Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu, o których mowa w ust. 1.
Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art.
44 p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na
wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania
zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

