Wewn trzszkolny System Oceniania
w Gimnazjum nr 1
w Konstantynowie Łódzkim

Wewn trzszkolny System Oceniania został
opracowany na podstawie rozporz dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze nia 2004
roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199,
poz. 2046) i uchwalony przez Rad Pedagogiczn w
dniu 22 listopada 2004 roku.

§1

Ocenianie ma celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i zachowaniu oraz o
post pach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach,
trudno ciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

§2

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry:
- I semestr rozpoczyna si w pierwszym powszednim dniu wrze nia, z wyj tkiem
soboty i trwa do ostatniej soboty miesi ca stycznia, poprzedzaj cej ferie zimowe,
- II semestr rozpoczyna si w pierwszy poniedziałek po klasyfikacji ródrocznej,
a ko czy si w ostatni pi tek miesi ca czerwca”
W ka dym semestrze, z ka dego przedmiotu ucze powinien uzyska przynajmniej cztery
oceny cz stkowe.
Na pocz tku ka dego roku szkolnego nauczyciele informuj uczniów i rodziców
(
prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, o
sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania
wy szej ni przewidywana rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowi zkowych i
dodatkowych zaj edukacyjnych.
Wychowawca klasy na pocz tku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o
warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
Nauczyciel jest zobowi zany na podstawie opinii publicznej poradni specjalistycznej,
dostosowa okre lone wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom.
Dostosowanie wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom nast puje tak e na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 wrze nia 1991r o systemie
o wiaty. W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymaga edukacyjnych, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo e nast pi na podstawie tego
orzeczenia.
Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale y w
szczególno ci bra pod uwag wysiłek wkładany przez ucznia w wywi zywanie si z
obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj .
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zaj z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych mo liwo ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach, wydanej przez
lekarza oraz na czas okre lony w tej opinii. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si ,, zwolniony”.

Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub
jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen ”.

§3

Głównymi ródłami informacji o osi gni ciach uczniów s :
1) wypowiedzi ustne,
2) prace klasowe,
a) przewiduje si przeprowadzenie maksymalnie trzech prac klasowych w semestrze,
b) prace klasowe s obowi zkowe,
c) ucze opuszczaj cy prac klasow ma obowi zek napisa j w terminie trzech tygodni
od dnia powrotu do szkoły. Nie ocenia si ucznia przez trzy dni po usprawiedliwionej
nieobecno ci w szkole trwaj cej co najmniej 5 dni, o ile zainteresowany nie zdecyduje
inaczej,
d) praca klasowa jest zapowiedziana tydzie wcze niej i omówiony jest jej zakres,
e) w jednym tygodniu mog odby si dwie, a w wyj tkowych przypadkach trzy prace
klasowe ( nie dotyczy poprawy pracy klasowej),
f) w jednym dniu nie mog odby si dwie prace klasowe ( nie dotyczy poprawy pracy
klasowej),
g) ucze ma mo liwo poprawi jeden raz ka d ocen niedostateczn z pracy klasowej
w terminie jednego tygodnia od oddania sprawdzonych prac ( wówczas pod uwag
brana jest ocena z poprawy),
h) ucze ma mo liwo poprawi jeden raz w semestrze jedn ocen z pracy klasowej
inn ni niedostateczn w terminie jednego tygodnia od oddania sprawdzonych prac
( wówczas pod uwag brana jest ocena z poprawy),
i) zapis ocen z pracy klasowej i poprawy powinien mie posta np.: 2/3
3) prace domowe krótkoterminowe,
4) prace domowe długoterminowe,
5) sprawdziany,
a) krótkie 10-15 minutowe sprawdziany mog by nie zapowiedziane i nie podlegaj
poprawie,
b) obejmuj materiał z 3 ostatnich lekcji,
6) praca na lekcji,
7) praca w grupach,
8) wytwory prac uczniowskich.
Dowody osi gni szkolnych ucznia ( prace klasowe, wytwory pracy ucznia) gromadzone s
przez nauczyciela danego przedmiotu i przechowywane do ko ca danego roku szkolnego. Na
pro b ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz ca oceniania ucznia jest udost pniana
uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).

§4

Oceny bie ce, ródroczne i ko coworoczne s ocenami stopniowymi w skali:
celuj cy
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2
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1
1) Stopie celuj cy otrzymuje ucze , który:

a) posiada du y zakres wiadomo ci, szerszy ni wymagania programowe, jego wiadomo ci
powi zane s ze sob w systematyczny układ,
b) rozumie uogólnienia i zwi zki mi dzy nimi, oraz wyja nia zjawiska bez adnej
ingerencji z zewn trz,
c) samodzielnie i sprawnie posługuje si wiedz do celów teoretycznych i praktycznych,
d) jego wypowiedzi cechuje poprawny j zyk, styl i swoboda posługiwania si terminologi
naukow ,
e) osi ga sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych, kwalifikuj c si do finałów na
szczeblu wojewódzkim ( regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne
osi gni cia.
2) Stopie bardzo dobry otrzymuje ucze , który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiej tno ci okre lony programem nauczania
przedmiotu, jego wiadomo ci powi zane s ze sob w logiczny układ,
b) wła ciwie rozumie uogólnienia i zwi zki mi dzy nimi oraz wyja nia zjawiska bez
ingerencji nauczyciela,
c) umiej tnie wykorzystuje wiadomo ci w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela,
d) jego wypowiedzi cechuje poprawny j zyk i styl, wła ciwie posługuje si terminologi
naukow .
3) Stopie dobry otrzymuje ucze , który:
a) opanował w pełni wiadomo ci i umiej tno ci zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego,
b) poprawnie rozumie uogólnienia i zwi zki mi dzy nimi oraz wyja nia zjawiska przy
inspiracji nauczyciela,
c) poprawnie stosuje wiedz w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy inspiracji
nauczyciela,
d) jego wypowiedzi pozbawione s bł dów j zykowych i usterek stylistycznych,
podstawowe poj cia i prawa ujmuje w terminach naukowych.
4) Stopie dostateczny otrzymuje ucze , który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do tre ci podstawowych z
danego przedmiotu, jego wiadomo ci poł czone s zwi zkami logicznymi,
b) do poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyja nia wa niejsze zjawiska z
pomoc nauczyciela,
c) potrafi stosowa wiedz dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela,
d) w jego wypowiedziach mo na zauwa y nieliczne bł dy, wiadomo ci przekazuje w
j zyku zbli onym do potocznego.
5) Stopie dopuszczaj cy otrzymuje ucze , który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego, które nie przekre laj
mo liwo ci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiej tno ci z danego
przedmiotu nauczania w ci gu dalszej nauki,
b) ma znaczne trudno ci w rozumieniu uogólnie i wyja nianiu zjawisk ,
c) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno ci przy
pomocy nauczyciela,
d) w jego wypowiedziach mo na zauwa y liczne bł dy i nieporadny styl, ma trudno ci w
wysławianiu si .
6) Stopie niedostateczny otrzymuje ucze , który:
a) nie opanował wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomo ciach i
umiej tno ciach uniemo liwiaj dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwi za ( wykona ) zada o elementarnym stopniu trudno ci, nawet
przy pomocy nauczyciela,
c) nie rozumie uogólnie i nie umie wyja nia zjawisk,
d) popełnia bardzo liczne bł dy, jego styl jest ra co nieporadny, ma du e trudno ci w
wysławianiu si .
7) Ucze , który otrzymał na I semestr ocen niedostateczn zobowi zany jest w czasie
pierwszego miesi ca II semestru do uzupełnienia tych tre ci przedmiotowych, które b d
niezb dne do realizacji programu. Zakres tych tre ci i form sprawdzania wiadomo ci
ustala nauczyciel przedmiotu.
8) Je li w wyniku klasyfikacji ródrocznej lub ko coworocznej nauczyciel przedmiotu
stwierdzi, i poziom osi gni edukacyjnych ucznia uniemo liwia lub utrudnia
kontynuacj nauki w II semestrze, b d w klasie programowo wy szej szkoła stwarza
szans uzupełnienia braków poprzez:
a) współprac z poradni psychologiczno-pedagogiczn w zakresie metod pracy z uczniem
i zakresu wymaga ,
b) współprac z rodzicami,
c) uczestnictwo ucznia w zaj ciach wyrównawczych w miar posiadanych przez szkoł
rodków,
d) organizacj pomocy kole e skiej,
e) dostosowanie wymaga edukacyjnych do poziomu ucznia.
9) O przewidywanej ocenie ródrocznej lub ko coworocznej ucze jest informowany
najpó niej jeden tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Ostateczna ocena jest wystawiana jeden tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej.
10) O przewidywanej ocenie niedostatecznej ródrocznej lub ko coworocznej ucze i jego
rodzice ( prawni opiekunowie) s informowani jeden miesi c przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
Informacja ta powinna by potwierdzona podpisem w dzienniku.

§5

Oceny zachowania bie ce, ródroczne i ko coworoczne ustala si według skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
ródroczna i ko coworoczna ocena zachowania uwzgl dnia w szczególno ci:
a) wywi zywanie si z obowi zków ucznia,
b) post powanie zgodne z dobrem społeczno ci szkolnej,
c) dbało o honor i tradycj szkoły,
d) dbało o pi kno mowy ojczystej,
e) dbało o bezpiecze stwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
W Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ustalaniu oceny zachowania
ródrocznej lub ko coworocznej bierze si pod uwag nast puj ce kryteria:
I.
Stosunek do nauki.
II.
Frekwencja.
III.
Wniesiony wkład pracy w działalno szkoln i poza ni .
IV.
Kultura w stosunkach z lud mi, dbało o pi kno mowy ojczystej.

V.
Wygl d zewn trzny.
VI.
Poczucie odpowiedzialno ci.
VII. Postawa społeczna i moralna.
VIII. Zasady bezpiecze stwa.
IX.
Postawa wobec nałogów i uzale nie w szkole i poza ni .
Szczegółowe omówienie oceniania według tych kryteriów jest zawarte w Regulaminie
Oceniania Zachowania (zał cznik nr 1).
Ocena zachowania nie ma wpływu na:
a) ocen z zaj edukacyjnych,
b) promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szkoły.
Tryb ustalania i wystawiania oceny zachowania:
a) wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o uczniu ( do tego celu słu zeszyty
uwag i pochwał) i analizuje je przed wystawieniem oceny,
b) w ci gu semestru wychowawca przynajmniej 2 razy ocenia zachowanie ucznia,
c) na lekcji do dyspozycji wychowawcy klasowego przed ko cem semestru ucze ma
mo liwo dokonania oceny swojego zachowania i zachowania kolegów,
d) ucze dokonuje samooceny wypełniaj c indywidualn kart zgodnie z Regulaminem
Oceniania Zachowania,
e) ródroczn , roczn ocen zachowania ustala wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii
rady pedagogicznej, pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
ewentualne uwagi umieszcza na indywidualnej karcie ucznia,
f) po analizie wszystkich zebranych informacji wychowawca ustala ocen zgodnie z
Regulaminem Oceniania Zachowania i wystawia ocen oraz motywuje j .
5) O przewidywanej ocenie ródrocznej lub ko coworocznej zachowania ucze jest
informowany dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Ustalona przez wychowawc klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna, je li została
ustalona zgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu jej ustalania .

§6

Rodzaje egzaminów obowi zuj cych w gimnazjum:
a) klasyfikacyjny,
b) poprawkowy,
c) odwołanie si od oceny z przedmiotu.

§7

Egzamin klasyfikacyjny
1) Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych,
je eli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia
na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej połow czasu przeznaczonego na te zaj cia w
szkolnym planie nauczania.
2) Ucze nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa
egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły
w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
3) Ucze nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa
egzamin klasyfikacyjny, je eli rada pedagogiczna wyrazi zgod na przeprowadzenie tego
egzaminu. Wówczas stosuje si nast puj c procedur :

a) ucze b d jego rodzice ( prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej składaj podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu,
b) dyrektor wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego w porozumieniu z uczniem i jego
rodzicami ( prawnymi opiekunami). Po klasyfikacji ródrocznej ucze musi przyst pi
do egzaminu w terminie do 31 marca, po klasyfikacji ko coworocznej najpó niej przed
plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4) Egzamin klasyfikacyjny mo e by przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów.
5) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwatorówrodzice ( prawni opiekunowie) ucznia. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel
danych zaj edukacyjnych w obecno ci wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela
takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych. W przypadku ucznia spełniaj cego
obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szkoł dyrektor powołuje komisj
egzaminacyjn w składzie:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodnicz cy komisji;
b) nauczyciele zaj edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
6) Zestaw pyta egzaminacyjnych obejmuj cy materiał nauczania danego przedmiotu
przygotowuje nauczyciel przedmiotu, a opiniuje przewodnicz cy zespołu
przedmiotowego lub wskazana przez niego osoba.
7) W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ucze mo e otrzyma dowoln ocen .
8) Je eli w wyniku przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego
ucze otrzyma:
a) jedn ocen niedostateczn - mo e przyst pi do egzaminu poprawkowego,
b) dwie oceny niedostateczne - mo e przyst pi do egzaminu poprawkowego, o ile rada
pedagogiczna wyrazi na to zgod ,
c) trzy lub wi cej ocen niedostatecznych - nie jest promowany do klasy wy szej
i powtarza klas .
9) Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze realizuj cy indywidualny tok lub program
nauki oraz ucze spełniaj cy obowi zek nauki poza szkoł . Egzamin ten nie obejmuje
obowi zkowych zaj edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne
oraz dodatkowych zaj edukacyjnych.
10) Ucze , który w terminie do 31 sierpnia danego roku nie przyst pi do egzaminu
klasyfikacyjnego, nie jest promowany do klasy wy szej i powtarza klas .
11) Ucze nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci z wi kszo ci
przedmiotów otrzymuje ocen nagann z zachowania. Nie ustala si oceny
z zachowania uczniowi nie klasyfikowanemu z powodu choroby.
12) W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zaj edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si ,, nieklasyfikowany”.
13) Ustalona przez nauczyciela ocena z zaj edukacyjnych jest ostateczna. Mo e by ona
zmieniona tylko w wyniku egzaminu.

§8

Egzamin poprawkowy
1) Egzamin poprawkowy ma prawo zdawa ucze , który na koniec roku szkolnego uzyskał
jedn ocen niedostateczn .
2) W wyj tkowych sytuacjach egzamin poprawkowy ma prawo zdawa ucze , który na
koniec roku szkolnego uzyskał dwie oceny niedostateczne, je eli rada pedagogiczna
wyrazi zgod na przeprowadzenie tego egzaminu.

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Przypada on w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4) Zestaw pyta egzaminacyjnych obejmuj cy materiał nauczania na ocen dopuszczaj c
przygotowuje nauczyciel przedmiotu, a opiniuje przewodnicz cy zespołu
przedmiotowego lub osoba przez niego wskazana.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodz :
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne – jako egzaminuj cy,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne – jako członek
komisji.
6) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie litera b , mo e by zwolniony z udziału w pracy
komisji na własn pro b lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osob egzaminuj c innego nauczyciela
prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7) Ucze , który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klas .
Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia i jego stosunek do obowi zków szkolnych,
rada pedagogiczna mo e jeden raz promowa ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zaj edukacyjnych. Pod warunkiem, e te zaj cia edukacyjne
s zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy szej.
8) W trzecim roku nauki nie przeprowadza si egzaminów poprawkowych.

§9

Odwołanie od oceny
1) Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mog zgłosi zastrze enia do dyrektora
szkoły, je eli uznaj , ze roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrze enia mog by zgłoszone w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj dydaktycznowychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, e roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu
ustalania tej oceny , dyrektor szkoły powołuje komisj , która w przypadku rocznej (
semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych przeprowadza sprawdzian
wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn (
semestraln ) ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych.
3) Termin sprawdzianu, uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami.
4) W skład komisji wchodz :
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodnicz cy komisji,
- nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadz cy takie same
zaj cia edukacyjne.
5) Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 litera b mo e by zwolniony z udziału w pracy
komisji na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne, z tym e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast puje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6) Ustalona przez komisj roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych
nie mo e by ni sza od ustalonej wcze niej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest
ostateczna z wyj tkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z zaj edukacyjnych, która mo e by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7) Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8) Przepisy ust.1-7 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z
tym e termin do zgłoszenia zastrze e wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.

§ 10

Postanowienia wspólne dla egzaminów:
1) Egzaminy przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej, z wyj tkiem egzaminów z
plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, które to egzaminy maj
przede wszystkim form zada praktycznych
2) Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si protokół zawieraj cy w szczególno ci:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu oraz uzyskana ocen .
Do protokołu doł cza si pisemne prace ucznia i zwi zł informacj o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi zał cznik do arkusza ocen ucznia.
3) Ucze , który z przyczyn losowych nie przyst pił do egzaminu w wyznaczonym terminie
mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie okre lonym przez dyrektora szkoły.

§ 11

Tryb odwoławczy od oceny zachowania
1) Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) maj prawo do odwołania si od rocznej
oceny zachowania je li uwa aj , e nie została zachowana procedura wystawiania tej
oceny
2) Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) składaj umotywowane odwołanie od
oceny do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj dydaktycznowychowawczych..
3) Dyrektor rozpatruje odwołanie. Je li procedura wystawiania oceny nie została zachowana,
dyrektor powołuje komisj , która ustala roczn ocen zachowania w drodze głosowania
zwykł wi kszo ci głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodnicz cego komisji.
4) W skład komisji wchodz :
- dyrektor lub zast pca dyrektora szkoły jako przewodnicz cy komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej
klasie,
- pedagog,
- psycholog,
- przedstawiciel samorz du uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.

5) Ustalona przez komisj roczna ocena zachowania nie mo e by ni sza od ustalonej
wcze niej oceny.
6) Z prac komisji sporz dza si protokół.
7) Od ustalonej przez komisj oceny nie przysługuje odwołanie.
Postanowienia ko cowe

§ 12

1. Ucze ko czy gimnazjum, je eli na zako czenie klasy trzeciej uzyskał oceny
klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej i przyst pił do egzaminu gimnazjalnego.
2. W trzeciej klasie gimnazjum okr gowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin
obejmuj cy:
a) umiej tno ci i wiadomo ci z zakresu przedmiotów humanistycznych,
b) umiej tno ci i wiadomo ci z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
okre lonych w standardach wymaga ustalonych odr bnymi przepisami.
3)Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowi zkowy. Ucze z upo ledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim ze sprz on niepełnosprawno ci , posiadaj cy orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole
ponadgimnazjalnej , mo e by zwolniony przez dyrektora komisji okr gowej z obowi zku
przyst pienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów),
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
4) Egzamin gimnazjalny przeprowadza si w kwietniu w terminie ustalonym przez komisj
okr gow .
5) Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maj prawo przyst pi do egzaminu w formie
dostosowanej do ich dysfunkcji.
6) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z
zakresu jednego z grupy przedmiotów obj tych egzaminem gimnazjalnym s zwolnieni z
odpowiedniej cz ci egzaminu gimnazjalnego na podstawie za wiadczenia
stwierdzaj cego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Za wiadczenie
przedkłada si przewodnicz cemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie z cz ci egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej cz ci
najwy szego wyniku.
7) Ucze , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przyst pił do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej cz ci tego egzaminu w ustalonym terminie albo
przerwał egzamin gimnazjalny, przyst puje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
cz ci tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji
Centralnej, nie pó niej ni do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez
dyrektora Komisji Okr gowej.
8) Ucze , który nie przyst pił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia
danego roku, powtarza ostatni klas gimnazjum oraz przyst puje do egzaminu
gimnazjalnego w nast pnym roku z zastrze eniem ust.9.
9) W szczególnych przypadkach losowych b d zdrowotnych, uniemo liwiaj cych
przyst pienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
dyrektor komisji okr gowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, mo e
zwolni ucznia z obowi zku przyst pienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.
10) Wynik egzaminu nie wpływa na uko czenie gimnazjum
11) Ucze , mo e w terminie dwóch dni od daty egzaminu gimnazjalnego zgłosi zastrze enia
do dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, je eli uzna , e w trakcie egzaminu
zostały naruszone przepisy dotycz ce jego przeprowadzenia.

Regulaminu Oceniania Zachowania
zał cznik nr 1 do WSO
I. Stosunek do Nauki
4 pkt

Rzetelny i sumienny w ci gu całego semestru.

3-1 pkt. Przeci tny
O pkt

Nieodpowiedni

II. Frekwencja
4 pkt

Brak godzin nieusprawiedliwionych i spó nie . ( 3 spó nienia = 1 godz.
Nieusprawiedliwiona)
Od 1 do 5 godzin nieusprawiedliwionych

3 pkt.

Od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych

2 pkt.

Od 11 do 15 godzin nieusprawiedliwionych

1 pkt.

Od 16 do 25 godzin nieusprawiedliwionych

0 pkt.

Powy ej 25 godzin nieusprawiedliwionych

6 pkt

III. Wniesiony wkład pracy w działalno
4 pkt.
3 pkt.

Osi gni cia naukowe, artystyczne, sportowe w imprezach na szczeblu
ponadszkolnym. Reprezentowanie szkoły w rodowisku lokalnym.
Aktywno na terenie szkoły. Udział w imprezach pozalekcyjnych i imprezach
szkolnych.

2 pkt.

Działalno

0 pkt.

Brak zaanga owania w ycie szkoły i klasy.

na forum klasy np. pełnienie funkcji przewodnicz cego klasy.

IV. Kultura w stosunkach z lud mi, dbało
6 pkt.

szkoln i poza ni .

o pi kno mowy ojczystej.

Taktowny, yczliwy z wysok kultur słowa i dyskusji.

Zdarzyło si mu by nietaktownym, u y wulgarnych słów, ale pod wpływem
zwróconej uwagi nast piła poprawa.
Zdarza si , e ucze jest nietaktowny, u ywa wulgarnych słów nie zawsze
2-1 pkt.
wła ciwie reaguje na uwagi.
4-3 pkt.

0 pkt.

Nietaktowny, wulgarny, agresywny w mowie.

V. Wygl d zewn trzny
3 pkt.

Stosownie ubrany, dba o swój wygl d, zawsze zmienia obuwie.
Zdarzyło mu si by niestosownie lub niehigienicznie ubranym, zapomnie
2-1 pkt.
zmienia obuwie.
Nie dba o higien , jest niestosownie ubrany (farbuje włosy, stosuje makija , długie
0 pkt.
lub pomalowane paznokcie, kolczyki u chłopców, noszenie czapki na terenie
szkoły, cz sty brak obuwia na zmian )

VI. Poczucie odpowiedzialno ci
Dotrzymuje ustalonych terminów (np. oddaje na czas ksi ki do biblioteki),
rzetelnie wywi zuje si z powierzonych zada .
Zdarzyło mu si nie dotrzyma ustalonych terminów, nie zawsze wywi zuje
2-1 pkt.
powierzone mu zadania
3 pkt.

0 pkt.

Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych zada .

VII. Postawa społeczna i moralna
Uczciwy, szanuj cy godno i prac oraz mienie swoje, innych i szkoły.
Kole e ski, reaguje na przejawy zła pomaga innym.
Zdarzyło si , e ucze nie post pił zgodnie z zasad uczciwo ci w stosunkach
mi dzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła. Uchybił godno ci
4-3 pkt.
własnej lub innej osoby. Pod wpływem zwróconej uwagi nast piła poprawa. (np.
drobne kłamstwa, przezwał kogo ).
5 pkt.

2-1 pkt. Zdarza si , e ucze jest nieuczciwy w stosunkach mi dzy kolegami.
0 pkt.

Post puje nieuczciwie, nie szanuje godno ci, pracy, mienia. Jest oboj tny wobec
przejawów zła, a zwracane uwagi nie przynosz skutków.

VIII. Zasady bezpiecze stwa
Przestrzega zasad bezpiecze stwa, prawidłowo reaguje na przejawy zagro enia
zdrowia lub ycia.
Zdarzyło si , e ucze spowodował zagro enie bezpiecze stwa własnego lub
2-1 pkt.
innych osób, lub zlekcewa ył takie zagro enie, ale reaguje na zwracane uwagi.
Stwarza zagro enie (ale nie jest to zagro enie ycia lub zdrowia) lub lekcewa y
0 pkt.
zagro enie mimo zwracanej uwagi.
5 pkt.

IX. Postawa wobec nałogów i uzale nie w szkole i poza ni .
5 pkt.

Nie stwierdzono u niego adnych nałogów lub uzale nie , wykazuje postaw
asertywn wobec uzale nie .

2-1 pkt. Zdarza si , e wykazuje postaw akceptacji lub oboj tno ci wobec uzale nie .
0 pkt.

Pali papierosy.

Sytuacja wyj tkowe nie obj te powy szym schematem oceniania:
1.) Ucze niezale nie od ilo ci uzyskanych punktów otrzymuje ocen nagann w
nast puj cych sytuacjach:
a) gdy dokonał kradzie y lub brał w niej udział,
b) spowodował zagro enie dla ycia lub zdrowia swojego, kolegów, pracowników
szkoły lub innych osób,
c) uczestniczył w zaj ciach, imprezach szkolnych b d c pod wpływem alkoholu
lub innego rodka odurzaj cego (narkotyki itp.) lub spo ywał je, namawiał
innych do za ywania na terenie szkoły.
2.) W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy ma prawo podnie ocen zachowania
o jeden stopie wy ej ni by to wynikało z punktacji uzyskanej przez ucznia.

Razem do zdobycia jest 41 pkt. dla poszczególnych ocen proponuje si nast puj cy rozkład
punktów.
41pkt - 37pkt
36pkt - 32pkt
31pkt - 26pkt
25pkt - 20pkt
19pkt - 11pkt
10pkt - 0pkt

-> wzorowe
-> bardzo dobre
-> dobre
-> poprawne
-> nieodpowiednie
-> naganne

