Rozdział 8. Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły
§ 83
Informacje ogólne
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6.
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9.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu
i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości oraz umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach
i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę
oraz na formułowaniu oceny.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym
Statucie.
Ocena ucznia stanowi informację, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania zawarte
w podstawie programowej oraz ustalone przez nauczyciela.
Ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie oraz o zachowaniu,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia, a także o jego szczególnych uzdolnieniach,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
W dzienniku lekcyjnym można zapisywać następujące oceny:
1) bieżące: 6, 6-, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 1,
2) przewidywane śródroczne i roczne: 6, 5/6, 5, 4/5, 4, 3/4, 3, 2/3, 2, 1/2, 1.
Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym następujących znaków: “+”, “-“ jako
informacji dodatkowej określającej osiągnięcia lub niepowodzenia ucznia. Zasady
stosowania ww. znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
Stosowane w dzienniku lekcyjnym symbole i skróty mają następujące znaczenie:
1) w odniesieniu do ocen:
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10. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. Minimalna ilość ocen
bieżących w półroczu uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu.
Przedstawia się ona następująco:
Liczba godzin Minimalna ilość ocen
1
3
2
4
3
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4
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5
7
Oceny powyższe dotyczą różnych form aktywności ucznia.
11. Ustala się jednolitą skalę procentową z prac pisemnych sprawdzających wiedzę ucznia.
Skala obowiązuje ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole.
Wynik procentowy
100%-96%
95%-86%
85%-76%
75%-51%
50%-30%
29% i poniżej

6
5
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3
2
1

Zakres oceny
(celujący)
(bardzo dobry)
(dobry)
(dostateczny)
(dopuszczający)
(niedostateczny)

12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na prośbę ucznia lub jego rodzica; nauczyciel może
uzasadnić ocenę w sposób ustny lub pisemny.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA NA PIERWSZYM ETAPIE
EDUKACYJNYM – KLASY I - III
§ 84
1. Ocenianie bieżące odbywa się w płaszczyźnie wspierająco-integrującej. W bieżącym
ocenianiu uwzględnia się możliwości, wkład pracy oraz efekty, jakie osiąga uczeń.
Informacje o postępach w nauce zawarte są w dzienniku lekcyjnym. Bieżące ocenianie
wyraża się w stopniach i odbywa się zgodnie z §83, przyjmuje też różnorodne formy
ustnych ocen bieżących, np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza.
2. W dzienniku lekcyjnym nauczyciele stosują następujące oznaczenia ocen bieżących:
1) „6” - oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, jest oryginalny i twórczy

oraz wykazuje się dużą samodzielnością w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy;
2) „5” - oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, a swoje umiejętności potrafi
zastosować w różnych sytuacjach, także nietypowych;
3) „4” - oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności
przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne,
ale nie stwarza uczniowi żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści
kształcenia;
4) „3” - oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości
i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
co może oznaczać jego problemy przy przyswajaniu kolejnych, trudniejszych treści
kształcenia;
5) „2” - oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane
w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są niewielkie i
uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań
wymagających samodzielnej pracy uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela;
6) „1” - oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu
nauczania,
iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań
edukacyjnych, nawet przy pomocy nauczyciela.
3. Ocenianie bieżące kończy się oceną śródroczną i roczną.
4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne odzwierciedla postępy ucznia w nabywaniu
umiejętności
i wiedzy za dany okres. Oceny klasyfikacyjne mają charakter opisowy. Wynikiem procesu
oceniania jest rzetelna charakterystyka dziecka, przeznaczona dla niego samego i rodziców,
informująca o tym, jak dziecko funkcjonuje w szkole, które umiejętności już opanowało, które
należy doskonalić.
1. Arkusz oceny opisowej zawiera treści z zakresu:
1) rozwoju emocjonalno-społecznego (zachowanie);
2) edukacji polonistycznej:
3) edukacji matematycznej;
4) edukacji społecznej i przyrodniczej;
5) edukacji artystycznej;
6) edukacji ruchowej;
7) zajęć komputerowych;
8) języka angielskiego;
9) religii, etyki.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA NA DRUGIM ETAPIE
EDUKACYJNYM - KLASY IV - VIII
§ 85
1. Oceniane będą następujące osiągnięcia edukacyjne ucznia:
1) umiejętności i wiadomości,
2) systematyczność pracy,
3) samodzielne wytwory, projekty, prace pisemne, sprawdziany,

2.

3.

4.

5.

1.

4) zaangażowanie i kreatywność,
5) umiejętność pozyskiwania informacji,
6) umiejętność prezentowania wiedzy,
7) umiejętność współpracy w grupie.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców poprzez wpis w zeszycie przedmiotowym o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym o:
a) formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
b) częstotliwości stosowania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d) sposobach przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
w nauce; zapoznanie się z informacjami rodzice potwierdzają podpisem.
Wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania dla każdego przedmiotu
opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część Warunków i sposobu
oceniania uczniów.
Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą
wpisuje
do dziennika lekcyjnego.
Rodzice są informowani o ocenach ucznia:
1) poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym,
2) podczas spotkania z wychowawcą oddziału,
3) podczas spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych, indywidualizować wymagania
edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu określonym wymaganiom
edukacyjnym.

§ 86
1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy
kontroli:
1) odpowiedzi ustne,
2) prace pisemne,
3) prace właściwe danemu przedmiotowi, w tym ćwiczenia praktyczne,
4) referaty, prezentacje, projekty,
5) aktywność na lekcji,
6) prace domowe.
2. Przez prace pisemne rozumie się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) praca klasowa, sprawdzian – częstotliwość według specyfiki przedmiotu;
zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem do dziennika lekcyjnego.
poprzedzone minimum jedną lekcją powtórzeniową, czas trwania: od 20 do 90 minut,
2) kartkówka – częstotliwość według specyfiki przedmiotu; dotyczy trzech ostatnich
tematów; bez zapowiedzi; czas trwania: do 20 minut; kartkówka nie jest obowiązkowa

dla ucznia, który wrócił do szkoły w dniu przeprowadzania kartkówki po minimum 3dniowej nieobecności, jeśli treść kartkówki obejmuje materiał zajęć z tego czasu, lub
jeśli wcześniej uczeń zgłosił nieprzygotowanie do lekcji; kartkówka jest obowiązkowa
dla ucznia, który mimo nieobecności w czasie poprzedzającym kartkówkę, był obecny
na wszystkich zajęciach, których treść kartkówka obejmuje,
3) testy różnego typu- częstotliwość według specyfiki przedmiotu; zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania: do 45 minut.
4) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na zasadach
określonych przez nauczyciela przedmiotu.
3. Uczeń może poprawiać każdą ocenę niedostateczną, którą otrzymał z pracy klasowej,
sprawdzianu lub testu, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem, jednak nie później
niż dwa tygodnie od podania oceny; do klasyfikacji liczona jest średnia ocen, jakie uczeń
uzyskał
za pracę klasową lub sprawdzian i ich poprawę.
4. Uczeń ma prawo do poprawy w półroczu jednej wybranej oceny z pracy klasowej
lub sprawdzianu, z których uzyskał ocenę wyższą niż niedostateczny; do klasyfikacji
liczona jest wyższa z ocen, które uczeń uzyskał.
5. Nauczyciel przygotowujący pracę klasową, sprawdzian lub test ma obowiązek
poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających
z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisać tę informację w dzienniku lekcyjnym.
6. W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace klasowe, sprawdziany, testy, a w ciągu dnia
jedna
z tych prac.
7. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych i sprawdzianów w ciągu
dwóch tygodni, chyba że przyczyny losowe na to nie pozwalają; dopuszcza się wydłużenie
tego okresu, jeśli jest on spowodowany nieobecnością nauczyciela w szkole; oceny z prac
klasowych, sprawdzianów i testów nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym,
wpisuje też ich tematykę, a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego.
8. Ostatnia w półroczu praca klasowa lub sprawdzian, sprawdzone i oddane przez nauczyciela
uczniom, powinny być zaplanowane w takim terminie, aby uczeń miał możliwość ich
poprawy przed klasyfikacją.
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek w terminie
uzgodnionym
z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od powrotu ucznia na zajęcia
edukacyjne, przystąpienia do pracy kontrolnej, która miała miejsce w tym czasie.
10. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas zapowiedzianej pracy kontrolnej
odbywającej się w terminie podstawowym lub indywidualnie ustalonym skutkuje
koniecznością napisania jej przez ucznia w pierwszym dniu jego obecności na zajęciach
lekcyjnych.
11. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub ocenę cząstkową; aktywność na
lekcji
to np.: udział w dyskusji, angażowanie się w zajęcia, planowanie i organizowanie własnej
pracy, współpraca w zespole i pełnione w nim role.
12. Prace domowe mogą przyjmować formę pisemną lub ustną; przy ocenianiu pracy domowej
bierze się pod uwagę:
1) jakość,
2) staranność- nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy nieczytelnej (za wyjątkiem prac
uczniów z orzeczoną dysgrafią),
3) dokładność,

4) terminowość- nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po wyznaczonym
terminie,
5) samodzielność- jeśli praca została skopiowana, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
bez możliwości poprawy.
13. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.
§ 87
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,
zajęć komputerowych, informatyki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć.
2. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców zwalnia ucznia, na podstawie wydanego
przez lekarza zaświadczenia, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na czas określony w tym zaświadczeniu.
3. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców zwalnia ucznia, na podstawie wydanego
przez lekarza zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na czas
określony w tym zaświadczeniu.
4. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego
z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.
5. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie
tego orzeczenia.
6. W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć
komputerowych bądź nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony/-a”.
§ 88
1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w każdym oddziale
dla uczniów, których rodzice wyrażają pisemnie takie życzenie w formie deklaracji
składanej
do Dyrektora Szkoły na początku pierwszego roku nauki, zgodnie z odnośnymi przepisami
prawnymi MEN.
2. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę etyki na podstawie decyzji
Dyrektora Szkoły w związku z pisemnym wnioskiem rodziców, zgodnie z odnośnymi
przepisami prawnymi MEN.
3. Rodzice uczniów rezygnują z nauki religii lub etyki w danej klasie w formie pisemnego
oświadczenia skierowanego do Dyrektora Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego
lub w czasie jego trwania.
4. Uczniowie nieobjęci nauką religii lub etyki, których rodzice świadomie z niej rezygnują,
mają zapewnioną opiekę na terenie Szkoły.
5. W przypadku rezygnacji rodzica z udziału jego dziecka w organizowanych przez szkołę
zajęciach z religii lub etyki w trakcie trwania roku szkolnego, uczeń otrzymuje ocenę
klasyfikacyjną w półroczu, w którym nastąpiła rezygnacja, jeśli przebieg nauczania
umożliwia wystawienie takiej oceny.
6. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę;
2) ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń
uczęszczał na jedno z tych zajęć;
3) dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia etyki, jak i religii.
§ 89
1. Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jest obowiązkowy, jeśli rodzice
nie wyrażą sprzeciwu w formie pisemnej złożonej do Dyrektora Szkoły.
2. Sprzeciw dotyczący uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
rodzice mogą wyrazić w każdym momencie trwania roku szkolnego.
3. Uczniowie, których rodzice zgłosili Dyrektorowi Szkoły, w formie pisemnej, sprzeciw
dotyczący udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę
na terenie Szkoły.
4. Na życzenie rodziców nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie
ma obowiązek przedstawić realizowany program nauczania.
§ 90
1. Klasyfikowanie polega na ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia
edukacyjne ocen śródrocznych i rocznych, zwanych dalej ocenami klasyfikacyjnymi.
2. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych nauczyciele
kierować się będą następującymi zasadami:
Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
1) posiada pełną wiedzę i umiejętności, które są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi
poszczególnych zajęć edukacyjnych,
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
4) posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
1) opanował zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania,
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
4) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole oraz umiejętnie podejmować decyzje.
Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu
w danej klasie, jednak opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte
w podstawie programowej,
2) poprawnie wykorzystuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne,
3) potrafi współpracować w grupie- zarówno jako lider, jak i partner.
Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
2) wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,
3) współpracuje w grupie.
Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
1) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, niewykluczające jednak możliwości
uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
często przy pomocy nauczyciela.
Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
1) pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia
kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć
edukacyjnych.
3. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych
w przedmiotowych systemach oceniania (PSO), które stanowią integralną część Warunków
i sposobu oceniania uczniów.
4. Uczeń, który osiąga sukcesy (jest laureatem, zajmuje 1., 2., lub 3. miejsce) w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów
na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym albo międzynarodowym,
otrzymuje z zajęć edukacyjnych ocenę celującą.
5. Przewidywane oceny śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia
edukacyjne
na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; informację tę
przekazują uczniom oraz wpisują w dzienniku lekcyjnym do właściwej rubryki.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia o przewidywanych
ocenach klasyfikacyjnych (w tym ocenach niedostatecznych w formie pisemnej) z zajęć
edukacyjnych 14 dni przed klasyfikacją.
7. Potwierdzenie powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
pozostaje w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
8. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą, nie kontaktują się
z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne oraz nie zapoznali się
z wpisami dotyczącymi przewidywanych ocen śródrocznych lub rocznych w dzienniku
lekcyjnym, nie mogą powoływać się na brak informacji o tych ocenach.
9. Nauczyciel, który wystawił uczniowi ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, ma
obowiązek uzasadnić tę ocenę w formie pisemnej oraz złożyć ten dokument do Dyrektora
Szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Prośba może być wyrażona ustnie lub w
formie pisemnej.
11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy
zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 10. Nauczyciel dokonuje analizy w oparciu o
udokumentowane realizowanie przez ucznia zadań i obowiązków przewidzianych dla
danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
12. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać
sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela,
w obszarze uznanym za konieczny.

13. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
14. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących; na drugim etapie
edukacyjnym ma zastosowanie średnia ważona.
15. Oceny śródroczne i roczne ustala się według następujących skali:
Śródroczne
stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny

6
5
4
3
2
1

Roczne

Skrót
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Pełna nazwa
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Pełna nazwa

stopień celujący

6

celujący

stopień bardzo dobry

5

bardzo dobry

stopień dobry

4

dobry

stopień dostateczny

3

dostateczny

stopień dopuszczający

2

dopuszczający

stopień niedostateczny

1

niedostateczny

§ 91
Zasady oceniania uczniów według średniej ważonej:
1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona wszystkich
ocen cząstkowych obliczana w przedstawiony poniżej sposób.
2. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę
w hierarchii ocen.
3. Formy badania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają na poszczególnych
przedmiotach lub blokach przedmiotowych następujące wagi:
Waga oceny Forma aktywności
3
- praca klasowa,
-sprawdzian ( z całego działu),
- wypracowanie pisemne w klasie,
- test z języka obcego,
- konkursy zewnętrzne,
- redagowanie gazetki szkolnej,
2
- sprawdzian zewnętrzny,
-sprawdzian (z kilku tematów),
- kartkówka (z ostatniej lekcji, tematu),
- test,
- dyktando,

1

4.

5.

6.

7.
8.

- egzaminy próbne,
- odpowiedz ustna,
- recytacja,
- praca domowa stylistyczna,
- referat,
- programowanie,
- praca z oprogramowaniem,
- konkursy wewnątrzszkolne,
- komentarz,
- prezentacja,
- praca domowa (ćwiczenia, krótkie formy wypowiedzi),
- karty pracy (wykonywane na lekcji lub w domu),
- praca w grupach,
- aktywność na lekcji,
- referat,
- przygotowanie materiałów na zadany temat,
- prace dodatkowe,
- zeszyt przedmiotowy,
- zeszyt ćwiczeń,
- zadania dodatkowe (plakaty, miniprezentacje, albumy,
zadania o podwyższonym stopniu trudności),
- aktywność pozalekcyjna.

Przedmioty: religia, etyka, muzyka, zajęcia techniczne, plastyka, technika, edukacja dla
bezpieczeństwa oraz wychowanie fizyczne ze względu na specyfikę wykonywania zadań
(przede wszystkim praktycznych) zostały wyłączone z wyżej opisanego systemu.
Nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę w kolorze odpowiadającym jej wadze:
1) Waga 3 – kolor czerwony;
2) Waga 2 – kolor zielony;
3) Waga 1 – kolor czarny;
Za osiągnięcia w konkursach uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą ustaloną
w następujący sposób:
1) konkursy międzyszkolne, rejonowe, miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie,
międzynarodowe (laureat, finalista, wyróżnienie) – waga 3;
2) konkursy szkolne (laureat, wyróżnienie) – waga 2.
Nauczyciel może ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli), wówczas ma
obowiązek poinformować uczniów o jej wadze.
System obliczania średniej ważonej VULCAN przyporządkowuje ocenom cząstkowym
odpowiednie wartości:
ocena
wartość

6
6

-6
5+
5,67 5,66

5
5

-5
4+
4,67 4,33

4
4

-4
3+
3,67 3,33

3
3

-3
2+
2,67 2,33

2
2

Uczeń, po uzgodnieniu z nauczycielem, ma prawo do wykorzystywania różnych form
aktywności w celu poprawienia oceny.
10. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym
jako „nb”, przy czym „nb” nie jest oceną, jedynie informacją dla nauczyciela i rodzica
o nieobecności ucznia na sprawdzianie, a po napisaniu przez ucznia zaległej pracy
klasowej,
w miejscu "nb" nauczyciel wpisuje ocenę, jaką uzyskał uczeń.
9.

1
1

11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z prac pisemnych (zgodnie z §85 ust.3),
przy czym ocena uzyskana w drugim terminie ma wagę taką samą jak ocena uzyskana
w pierwszym terminie..
12. Jeżeli uczeń poprawił ocenę (inną niż niedostateczną, zgodnie z §84 ust.3), nauczyciel
poprawia ją w odpowiedniej rubryce, wówczas tylko ta ocena liczy się do średniej ważonej.
13. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
średnia ważona
0 – 1,66
1,67 – 2,66
2,67 – 3,66
3,67 – 4,66
4,67 – 5,44
5,45 – 6,00

stopień
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

14. Ocenę roczną wystawia się jako średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu
całego roku szkolnego.
15. Nauczyciel ma prawo podwyższyć o jeden stopień ocenę uczniowi, który mimo
nieuzyskania odpowiedniej średniej ważonej, osiąga wyniki na miarę swoich możliwości
intelektualnych, wykazuje wzorową postawę oraz wypełnia wszystkie obowiązki ucznia.
Ocenę celującą, mimo nieuzyskania odpowiedniej średniej ważonej, może otrzymać także
uczeń, który uzyska średnią ocen co najmniej 5,00 oraz osiąga sukcesy w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów
na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia.
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA
§ 92
1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o warunkach, sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania.
2. Przewidywane oceny śródroczne i roczne zachowania ustala wychowawca oddziału na 14
dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; informację tę przekazuje
uczniom oraz wpisuje w dzienniku lekcyjnym do właściwej rubryki.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Prośba może być wyrażona
ustnie lub w formie pisemnej.
4. Wychowawca oddziału jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym
mowa w ust.3. Wychowawca dokonuje analizy w oparciu o udokumentowane realizowanie
przez ucznia zadań i obowiązków określonych w Statucie. W oparciu o tę analizę może
ocenę
podwyższyć
lub utrzymać.
5. Wychowawca może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać
analizy wniosku w zespole, w skład którego wchodzą:
1) wychowawca oddziału,
2) pedagog lub psycholog szkolny,
3) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału według skali:

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
Na oceny zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego,
3) poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych,
4) przestrzeganie szkolnych regulaminów i Statutu.
10. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej ucznia i jego
rodziców
o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania 14 dni przed klasyfikacją.
11. Potwierdzenie powiadomienia rodziców o przewidywanej nagannej ocenie z zachowania
pozostaje w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
12. Wychowawca, który wystawił uczniowi ocenę naganną z zachowania, ma obowiązek
uzasadnić tę ocenę w formie pisemnej oraz złożyć ten dokument do Dyrektora Szkoły
najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania podlega
zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. W następnym dniu po radzie klasyfikacyjnej
informacja o niej jest przekazywana przez wychowawcę klasy danemu uczniowi i wpisana
do dziennika. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z
zastrzeżeniem procedur określonych w trybie odwoławczym zamieszczonym w Rozdziale
10. niniejszego Statutu.
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
15. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
8.
9.

§ 93
W Szkole obowiązują następujące zasady oceniania zachowania uczniów:
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia klas I - III uwzględnia
w szczególności:
1) punktualność i obowiązkowość,
2) noszenia ustalonego w szkole stroju,
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
4) przestrzeganie zasad kultury,
5) dbałość o mienie własne i społeczne,
6) umiejętność zgodnego współdziałania w grupie.
2. Ocena zachowania uczniów klas I - III jest oceną opisową.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia klas IV – VIII uwzględnia
między innymi następujące kryteria ogólne:
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.
4. Przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia, wychowawca
oddziału dokonuje analizy:
1) pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu, które są wpisane przez nauczycieli do
dziennika lekcyjnego oraz nagród i kar statutowych;
2) karty samooceny ucznia;
3) karty propozycji ocen z zachowania, które wystawili wszyscy uczący w danym
oddziale nauczyciele, zespół klasowy oraz uczeń w karcie samooceny.
5. Po dokonaniu analizy, o której mowa w ust. 4., wychowawca ustala śródroczną lub roczną
ocenę zachowania ucznia. W ocenie tej uwzględnia kryteria zawarte w §93 ust. 3 oraz
następujące kryteria związane z frekwencją w szkole:
1) ocenę wzorową i bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który nie ma godzin
nieusprawiedliwionych i spóźnień nieusprawiedliwionych,
2) ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych i
spóźnień nieusprawiedliwionych,
3) ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który ma od 6 do 10 godzin
nieusprawiedliwionych
i spóźnień nieusprawiedliwionych,
4) ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który ma od 11 do 25 godzin
nieusprawiedliwionych i spóźnień nieusprawiedliwionych,
5) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który ma powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych
i spóźnień nieusprawiedliwionych.
6. Wychowawca oddziału przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 4.,
do końca danego roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

