Wewnątrzszkolny System Oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów w gimnazjum
§1 Zasady ogólne
1. Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie art.22, ust.2, pkt 4
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562 z póź. zm.). Ustawa o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz.
357)
Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843) Rozporządzenie MEN
z dnia

25

czerwca

2015r.

w sprawie

szczegółowych

warunków

i sposobu

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich uczniów i nauczycieli Publicznego
Gimnazjum w Sieciechowie.1
2.

System reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
programów nauczania oraz formułowania oceny.

4.

Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1)

osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2)

zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na
funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

5.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
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o postępach w tym zakresie;
2)

udzielanie uczniowi pomocy:
a)

w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

b) w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak
powinien się dalej uczyć, 2
3)

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)

dostarczenie 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.

6.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie;

4)

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)

ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)

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

7.

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu
nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym
uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia
społecznego.

8.

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i
odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie,
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2) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w tym kształtowania
własnego charakteru,
3) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom
(prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej,
4) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu
wychowawczego.
9. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
1) Informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania
zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy
na początku każdego roku szkolnego.
2) Bieżące obserwowanie dzieci/młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się
uczniów i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (opiekunom prawnym).
3) Formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania według
zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie.
4) Ewentualną

realizację

przewidzianej

w

niniejszym

regulaminie

procedury

odwoływania od oceny z zachowania.
10. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.
W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych,
kart obserwacji, zeszytów zachowania) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku
szkolnego. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które
rodzaje dokumentacji, nie określone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu
i na jakich zasadach.
11. Plan ucznia szkoły może obejmować przedmioty (np. dodatkowe lub nadobowiązkowe,
ścieżki edukacyjne realizowane w postaci oddzielnych modułów) z których nie wystawia
się ocen cząstkowych, a oceny klasyfikacyjne okresową i roczną wystawia się w skali:
zaliczony/niezaliczony. Wykaz takich zajęć edukacyjnych ustala się na początku każdego
roku szkolnego (do 10 września) uchwałą RP ZPO. Nauczyciele prowadzący te zajęcia w
terminie do 20 września określą szczegółowe warunki ich zaliczania.
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§ 2 Zwalnianie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych3
1. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania

fizycznego

na

podstawie

opinii

o

ograniczonych

możliwościach

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie
opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
3. Procedura:
1) uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych
opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza do nauczyciela danego przedmiotu;
2) po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia,
które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom
(prawnym opiekunom);
3) nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć,
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§3 Zasady informowania rodziców i uczniów
1. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się:
1) na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych zgodnie z terminarzem spotkań
ustalanym corocznie przez radę pedagogiczną, podawanym rodzicom (prawnym
opiekunom) na pierwszym spotkaniu. Wychowawca może pisemnie wezwać do
szkoły rodzica, który był nieobecny na spotkaniu.
2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami w czasie ogólnych spotkań
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z rodzicami lub w czasie przerw śródlekcyjnych,
3) poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych,
4) listownie,
5) telefonicznie,
6) poprzez list gratulacyjny.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują
uczniów 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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
4) fakt podania informacji odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.
3. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym zapoznają rodziców
(prawnych opiekunów) z:
1) wewnątrzszkolnym systemem oceniania w publicznym gimnazjum,
2) szczegółowymi kryteriami ocen zachowania,
3) ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi nauczycieli niezbędnymi do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nauczycieli
programów nauczania, szczegółowe informacje zainteresowani rodzice mogą otrzymać
od nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
4) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
5) warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6) terminami klasyfikacji śródrocznej i rocznej, w tym z terminem informowania o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
7) wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania,
8) fakt podania informacji odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.
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4. Wyniki

oceniania

bieżącego,

śródrocznego

oraz

przewidywane

roczne

oceny

klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom na ogólnych spotkaniach z
wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację
zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informację o
frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli.
5. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców
(prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych,
wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do
dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
6. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób
postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz
uczniów tej samej klasy.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli
uczących ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przez
okres jednego roku szkolnego.
8. Przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego
śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z
zajęć edukacyjnych. Przewidywane oceny należy wpisać do dziennika ołówkiem w
rubryce przeznaczonej na wpisanie śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej.
9. Przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w
terminie nie krótszym niż miesiąc, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować
rodziców (prawnych opiekunów), pisemnie za potwierdzeniem, o przewidywanych dla
uczniów śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a
uczniów i ich rodziców o i przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu
wychowawca, za pośrednictwem dziecka, wysyła pismo informujące o przewidywanych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeżeli pismo przekazuje
dziecko, wówczas rodzice mają obowiązek je podpisać i oddać wychowawcy.
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10. Nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu
dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.4
§4 Ocenianie ucznia
1. Ocenianie bieżące ma na celu:
1) wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz
dokumentowaniu

osiągnięć

edukacyjnych

ucznia,

wysiłku

wkładanego

w

wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i
umiejętności, wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia.
2) 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.
3) Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne
prace ucznia są udostępniane uczniowie i jego rodzicom.5
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów obywa się w ramach poszczególnych zajęć w
formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu
ocen: okresowej i rocznej.
3. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje
nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia
ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawić również nauczyciel okresowo
zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.
4. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
1) zakres wiadomości i umiejętności,
2) stopień zrozumienia materiału programowego,
3) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i
nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
4) zaangażowania w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego
poziomu wiadomości i umiejętności,
5) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.
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5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a
w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
6. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według
następującej skali:
1) stopień celujący (cel) - 6
2) stopień bardzo dobry (bdb) - 5
3) stopień dobry (db) - 4
4) stopień dostateczny (dst) - 3
5) stopień dopuszczający (dop) – 2
6) stopień niedostateczny (ndst) – 1
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo
dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.6
7. Skalę ocen rozszerza się poprzez dodanie znaku „+" do ocen: bardzo dobrej, dobrej,
dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej oraz znaku „-" do ocen: celującej, bardzo
dobrej, dobrej, dostatecznej i dopuszczającej w przypadku wystawiania bieżących ocen
cząstkowych. Nie stosuje się tej zasady w ocenianiu śródrocznym i rocznym.7
8. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania, można stosować następujące
skróty:
1) „nb." - nieobecność ucznia,
2) „np." -nieprzygotowany,
3) „—„ - nieprzygotowanie, brak pracy domowej,
4) „+" - aktywność na lekcji, praca dodatkowa.
6
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dnia 07 września 2015r. Rady
zmian w Wewnątrzszkolnym

9. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym ocenom szkolnym:
1) na ocenę celującą:
a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymaganie
programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ,
b) zgodę z wymaganymi nauki rozumie uogólnień i związków między nauczanymi
treściami; wyjaśniane zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,
c) samodzielnie i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych
praktycznych, umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią
właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych,
e) uczestniczenia i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności
związanych z danymi edukacyjnych (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
f) z wychowania fizycznego - wysoki, ponadprzeciętnej stopień sprawności fizycznej,
duże umiejętności technicznej w wybranej dyscyplinie sportu, znaczne osiągnięcia
indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
g) z

przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi

poza program

nauczania

wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi
osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub
plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne),
2) na ocenę bardzo dobrą:
a) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny)
materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane
w logiczny układ,
b) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi,
samodzielne wyjaśnienie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce,
stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nie typowych, rozwiązywanie
problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób,
c) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą,
d) w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku)
wypowiedzi ustnych i pisemnych,
3) na ocenę dobrą:
a) opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze
75%), treści logicznie powiązane,
b) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz
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przy inspiracji nauczyciela- wyjaśnianie zjawisk umiejętna ich interpretacja,
c) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych
samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
d) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla
danej,
e) dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne
usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana,
4) na ocenę dostateczną:
a) zakres

opanowanego

materiału

programowego

ograniczony

do

treści

podstawowych (w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko
najważniejsze związki
b) i powiązania logiczne między treściami,
c) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności
w sytuacjach typowych (teoretyczny i praktyczny) z pomocą nauczyciela,
d) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i
klarowność wypowiedzi niewielkie i nieliczne błędy,
5) na ocenę dopuszczającą:
a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez zrozumienia
związków i uogólnień,
b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są
odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w
formułowaniu myśli,
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:
a) który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą,
b) którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach
kształcenia,
c) który nie skorzystał z pomocy szkoły,
d) nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
10. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania
(PSO). Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne ze statutem.
11. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się
ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin
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dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu ale nie mniej niż 3.
12. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu
formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne
metody sprawdzania wiadomości ucznia.
13. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania
ocen cząstkowych.
14. Bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności jest dokonywane systematycznie, w różnych
formach:
1) odpowiedzi:

dialog,

opis,

streszczenie,

opowiadanie,

odpowiedzi

napytania

problemowe,
2) wypowiedzi (aktywność): udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie,
3) recytacje,
4) kartkówki (także testowe) z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, bez zapowiedzi,
trwające do 15 minut,
5) sprawdziany dotyczące kilku lub kilkunastu tematów związanych z jednym
zagadnieniem lub działem nauczania zapowiadane na tydzień przed, z podanym
zakresem materiału, poprzedzone wpisem w dzienniku, trwające do 45 minut,
6) sprawdziany związane z mierzeniem jakości pracy szkoły, z większych partii materiału,
7) próbne egzaminy gimnazjalne,
8) testy diagnostyczne,
9) prace klasowe z zakresem zależnym od specyfiki przedmiotu, zapowiadane na tydzień
przed, z podanym zakresem materiału, poprzedzone zapisem w dzienniku i lekcją
powtórzeniową, trwające 1-2 godziny lekcyjne,
10) dyktanda pisane z pamięci lub ze słuchu, poprzedzone ćwiczeniami, trwające do 45
minut,
11) testy różnego typu z zakresem zależnym od specyfiki przedmiotu, zapowiadane na
tydzień przed, z podanym zakresem materiału, trwające do 90 minut,
12) prace domowe: ćwiczenia, notatki, twórczość własna, wypracowania literackie,
13) referaty przygotowane w domu i wygłaszane na lekcji,
14) ćwiczenia wykonywane na lekcjach,
15) praca w grupach,
16) odgrywanie ról,
17) prace dodatkowe,
18) formy sprawnościowe i artystyczne,
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19) doświadczenia,
20) zeszyty przedmiotowe,
21) różne działania praktyczne,
22) udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach.
15. Każdy nauczyciel

określa

zakres

materiału

obowiązującego

uczniów

podczas

zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy: odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu
oraz innych form kontroli osiągnięć uczniów. O zakresie obowiązującego materiału należy
uczniów informować z wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie się do zajęć.
16. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o sprawdzianie lub pracy klasowej
z większej partii materiału przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisania do
dziennika klasy informacji o terminie sprawdzianu. W przypadku nieobecności
nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z
klasą, (przy czym nie obowiązuje jedno tygodniowe wyprzedzenie). O sprawdzianie z
materiału programowego obejmującego ostatnie trzy lekcje nauczyciel nie musi
informować. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej trzy zapowiedziane
sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.
17. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w
ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.
18. Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić uczniom na lekcji, w
terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin udostępnienia prac może ulec
przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub okres
ferii szkolnych.
19. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzaniu wiadomości i umiejętności
(w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych i sprawnościowych), bez względu
na jego przyczyny, nauczyciel może zobowiązać go w formie i terminie przez siebie
określonym do poddania się takiemu sprawdzianowi, jednak wyłącznie w czasie zajęć
szkolnych z danego przedmiotu nauczania w swojej klasie i nie później niż w ciągu 2
tygodni.
20. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z danej formy
oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni
od daty jej wystawienia.
21. W przypadkach, kiedy opanowanie danej partii materiału, określonych umiejętności jest
warunkiem koniecznym i nieodzownym do dalszego etapu w procesie nauczania,
nauczyciel przedmiotu może zobowiązać ucznia do poddawania się sprawdzianom aż do
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uzyskania oceny pozytywnej.
22. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie
brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
23. Każdy nauczyciel określa zasady, według których dopuszcza się możliwość
nieprzygotowania ucznia do lekcji. Jako zasadę przyjmuje się, że uczeń jest zawsze
przygotowany do zajęć, wyjątkiem może być dłuższa choroba poświadczona przez
rodzica lub lekarza, albo zdarzenie losowe uniemożliwiające przygotowanie się do lekcji.
Nauczyciel

danego

przedmiotu

informuje

uczniów

o

zasadach

zgłaszania

nieprzygotowania, o liczbie dopuszczalnych nieprzygotowań oraz o tym, jak
nieprzygotowanie będzie wpływać na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną.
24. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika klasy. Uczeń oraz
jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do dziennika w obecności
następujących osób: dyrektora szkoły, wicedyrektora, wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu. Stopnie w
dziennikach wstawiane są w rubrykach oznaczonych uzgodnionymi i obowiązującymi w
szkole symbolami tak, by umożliwiały precyzyjne określenie, jakiej formy kontroli
dotyczy uzyskana przez ucznia ocena.
25. Nauczyciele

mają

prawo

do

prowadzenia

dodatkowej

dokumentacji

osiągnięć

edukacyjnych uczniów w postaci notesów nauczycielskich. Nauczyciel ma wówczas
obowiązek na bieżąco, co najmniej raz w tygodniu, wpisywać oceny do dziennika
lekcyjnego.
26. Przewidywane oceny nie muszą być ostatecznymi ocenami rocznymi. Zalezą one od
postępów ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
27. W okresie tygodnia przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przewiduje się żadnych
form sprawdzianów obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki lekcyjne, chyba że na
wniosek ucznia w związku z podwyższeniem klasyfikacyjnej oceny rocznej z
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
28. Nieobecności ucznia na 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania i nie poddanie się co
najmniej połowie ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form oceniania, stanowią
podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
29. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu
trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:
1) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić
pisemnych prac domowych;
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2) przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał (wiadomości,
zeszyty, itp.), w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form
sprawdzania wiadomości, w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń
opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień uczeń
jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko
w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału
wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.
30. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) lub
kilkudniowej wycieczce szkolnej.
31. W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do
wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) mają do
tego prawo w czasie zebrań i indywidualnych spotkań.
32. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzją czy i na jakich
warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.
33. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
34. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z
tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
35. Na życzenie rodziców i uczniów oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być
ocenami opisowymi.8
36. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania,
ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.9

8

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 lit. e) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
9
Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 lit. f) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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§5 Dostosowanie wymagań edukacyjnych
1. Nauczyciel

jest

obowiązany,

na

podstawie

opinii

publicznej

poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
4. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów.10
5.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.11

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,

10

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 lit. a) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
11
Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 lit. b) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.12
7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.13
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.14
§6 Klasyfikowanie ucznia
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Po każdym semestrze następuje klasyfikacja:
1) semestr pierwszy, zakończony klasyfikacją śródroczną
2) semestr drugi, zakończony klasyfikacją roczną.
3. Termin rozpoczynania i kończenia pierwszego i drugiego semestru określa kalendarz roku
szkolnego ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną ogłoszony do 10 września.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym regulaminie- śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych,

określonych

w

szkolnym

planie

nauczania,

z

uwzględnieniem

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 lit. c) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
13
Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 lit. d) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
14
Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 lit. e) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i
jest wystawiona na podstawie ocen za oba okresy według zasad przyjętych przez
nauczyciela.
9. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną
klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę okresową i w drugim okresie
jest zagrożony nieotrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy w różnych formach, na
przykład takich jak:
1) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do
uzupełnienia na części,
2) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
3) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej
literatury,
4) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
5) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych
ocen niedostatecznych.
10. Udział w katechezie zostaje odnotowany w arkuszach ocen i na świadectwie. Oceny
bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są według skali przyjętej w
wewnątrzszkolnym systemie oceniania dla obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Ocena nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły. Klasyfikacyjne
śródroczne i roczne oceny z zajęć dodatkowych i religii wlicza się do średniej ocen.
11. Na

3 dni

przed śródrocznym

(rocznym)

klasyfikacyjnym

posiedzeniem

rady

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustnie informują
ucznia o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i wpisują słownie długopisem do dziennika
śródroczne(roczne) oceny klasyfikacyjne.
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§7 Tryb i zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny – 1;
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
1) Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie
ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), ani na ukończeniu szkoły.
2) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.15

15

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
5. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia
klasyfikacji okresowej za pierwszy okres, jeżeli istnieją podstawy do ocen osiągnięć
edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego
okresu zostały uzupełnione i pozwolą na kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej lub ukończenia szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób
i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego okresu.
6. Klasyfikację okresową za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch
tygodni tego okresu, a klasyfikację za drugi okres i roczną w ciągu ostatnich dwóch
tygodni zajęć przed wakacjami.
7. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z okresową i
roczną klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z radą
pedagogiczną i ogłasza do 10 września.
8. Oceny klasyfikacyjne uzyskane za drugi okres są jednocześnie rocznymi ocenami
klasyfikacyjnymi.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
10. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem
procedury odwoławczej.
11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
15. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
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16. Zgody takiej można, w szczególności udzielić w następujących przypadkach:
1) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego
uzupełnienia ewentualnie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego
kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia,
2) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację,
obniżających sprawność myślenia i uczenia się, trudnej sytuacji życiowej ucznia,
choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.
§8 Tryb i zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania
1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
2.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie 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,
8) przestrzeganie postanowień statutu szkoły.
1.

W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie:
1) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowaniu na zło,
2) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
3) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów,
4) dbałość o kulturę słowa, taktowności,
5) dbałość o zdrowie swoje i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu
ucznia,
6) dbałoś o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu
ucznia,
7) poszanowanie mienia szkolnego.

4. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie z zachowania decydują przede
wszystkim:
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1) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu
napotykanych trudności,
2) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji,
3) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
4) regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne; więcej niż trzy nie usprawiedliwione
spóźnienia lub jeden dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w szkole (5 godzin)
wpływają negatywnie na ocenę z zachowania. W przypadku proponowania oceny
wzorowej nie usprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne,
5) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw między
lekcyjnych,
6) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
7) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów
pracowni przedmiotowych,
5. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając:
1) kryteria na poszczególne oceny zachowania opracowane w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania,
2) informacje o uczniu uzyskane od innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz
organizacji szkolnych i pozaszkolnych,
8) informacje o uczniu uzyskane od uczniów danej klasy, samoocenę zachowania ucznia
6. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.7 i
8.
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. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyższej
programowo klasy w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku:
1) przed zakończeniem I semestru,
2) przed zakończeniem roku szkolnego.
10. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
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11. Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną tzn. odbywa się wobec całej klasy.
12. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu
egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
14. Wychowawca zobowiązany jest podać propozycje ocen do wiadomości rodziców na
miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
15. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów
dotyczących postępowania odwoławczego.
§9 Regulamin ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w gimnazjum ustala się według

1.

następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
2. Punktowy system oceny zachowania w gimnazjum.
1) Zachowanie wyjściowe dobre.
2) Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt na początku każdego semestru.
3) Na koniec semestru lub roku szkolnego w zależności od posiadanych punktów uczeń
otrzymuje następującą ocenę z zachowania:
a) WZOROWE: powyżej 350 pkt.
b) BARDZO DOBRE: 350-281 pkt.
c) DOBRE: 280-200 pkt.
d) POPRAWNE: 199-100 pkt.
e) NIEODPOWIEDNIE: 99-0 pkt.
f) NAGANNE: poniżej 0 pkt.
4) Uwaga!
a) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi)
40 pkt. ujemnych,
b) uczeń posiadający 80 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego,
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c) uczeń posiadający 130 pkt. ujemnych nie może mieć dobrego.
d) Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych
punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
5) Postawy zasługujące na szczególną aprobatę (punkty dodatnie).

L. p.

1

Kryteria oceny

przedmiotu
konkursu

przedmiotowego

o

zasięgu

w

konkursu

etapie

rejonowym

przedmiotowego

o

zasięgu wojewódzkim
Udział
konkursu

w

etapie

szkolnym

przedmiotowego

o

zasięgu wojewódzkim
5

6

7

8

nauczyciel
przedmiotu

nauczyciel
przedmiotu

pozaszkolnym

przedmiotu

Zajęcie II lub III miejsca w

nauczyciel

konkursie pozaszkolnym

przedmiotu

Zajęcie I miejsca w konkursie

nauczyciel

szkolnym

przedmiotu

Zajęcie II lub III miejsca w

nauczyciel

konkursie szkolnym

przedmiotu

wymagającym

wkładu

pracy

Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych
zawodach

sportowych

lub

konkursie artystycznym
11

przedmiotu

nauczyciel

ucznia

10

nauczyciel

Zajęcie I miejsca w konkursie

Udział w konkursie szkolnym
9

punktów

o zasięgu wojewódzkim

Udział

4

oceniające
nauczyciel

wojewódzkim

3

Liczba

Laureat konkursu przedmiotowego

Finalista
2

Osoby

Zajęcie II lub III miejsca w

nauczyciel
przedmiotu

nauczyciel
przedmiotu
nauczyciel
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Częstotliwość

100

każdorazowo

80

każdorazowo

40

każdorazowo

10

każdorazowo

40

każdorazowo

30

każdorazowo

30

każdorazowo

20

każdorazowo

5

każdorazowo

40

każdorazowo

20

każdorazowo

pozaszkolnych
sportowych

zawodach
lub

przedmiotu

konkursie

artystycznym
Zajęcie I miejsca w szkolnych
12

zawodach

sportowych

lub

konkursie artystycznym
Zajęcie II lub III miejsca w
13

szkolnych zawodach sportowych
lub konkursie artystycznym
Reprezentowanie

14

zawodach

szkoły

sportowych

w
lub

konkursie artystycznym
15

16

17

18

19

20

nauczyciel

20

każdorazowo

10

każdorazowo

10

każdorazowo

5

każdorazowo

opiekun SU

20

jednorazowo

wychowawca

10

jednorazowo

wychowawca

35

przedmiotu

nauczyciel
przedmiotu

nauczyciel
przedmiotu

Udział w rozgrywkach szkolnych

nauczyciel

lub konkursie artystycznym

przedmiotu

Funkcja

w

szkole

(aktywne

w

klasie

(aktywne

działanie)
Funkcja
działanie)
Wysoka kultura osobista
Postępy w zachowaniu i jego
wysiłek w pracy nad sobą

jednorazowo przy
braku uwag

wychowawcz
a i grono

35

jednorazowo

20

każdorazowo

30

każdorazowo

20

każdorazowo

pedagogiczne
grono

Praca na rzecz środowiska

pedagogiczne
osoba

21

Pomoc podczas szkolnej imprezy,

odpowiedzial

akademii

na za
organizację

22

23

Pomoc

i

organizacja

imprez

sportowych
Praca na rzecz klasy i szkoły

nauczyciel
przedmiotu
wychowawca
i grono
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5

każdorazowo
(max 25/m-c)

pedagogiczne
Przyniesienie
24

upiększających

przedmiotów
sale

bądź

każdorazowo
wychowawca

20

(max 30/m-c)

20

każdorazowo

10

co miesiąc

przydatnych w szkole
Pomoc
25

kolegom

koleżeńskość,

w

nauce,

łagodzenie

konfliktów koleżeńskich
26

Brak uwag w ciągu miesiąca

grono
pedagogiczne
wychowawca

Uzyskanie na I semestr bez uwag
oceny:
27

wzorowej

wychowawca

bardzo dobrej

50

jednorazowo

40
10

dobrej
28

100% frekwencja w semestrze

wychowawca

20

1 raz w semestrze

29

Punktualność (brak spóźnień)

wychowawca

10

1 raz w semestrze

wychowawca

max. 30

30

Zrealizowanie

projektu

edukacyjnego

jednorazowo

do

30

dyrekcja i

dyskusji w

grono

zespole

pedagogiczne

wychowa

Inne pozytywne formy aktywności

każdorazowo

wczym
6) Postawy niezasługujące na aprobatę wychowawczą (punkty ujemne).

L. p.

Kryteria oceny

Liczba punktów

1

Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków

- 150

2

Posiadanie i spożywanie alkoholu

- 100
- 35
(za każde

3

Palenie papierosów

przyłapanie)
– 15
(za

25

towarzyszenie
osobie palącej)
4

Zorganizowana przemoc

- 100

5

Bójka

- 50

6

Wyłudzanie pieniędzy

- 50

7

Kradzież

- 75

8

Podrobienie podpisu, oceny lub usprawiedliwienia

- 50

9

Lekceważący stosunek do pracowników szkoły

- 35

10

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela

- 35

11

Zaczepki fizyczne

- 10

12

Wulgarne słownictwo

- 30

13

Niszczenie sprzętu i mebli

- 30

14

Niszczenie mienia o znacznej wartości

- 50

15

Ubliżanie koledze, zaczepki słowne

- 10

16

Niszczenie rzeczy koleżanek i kolegów

- 10

17

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 20

18

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań

-5

19

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

-5

20

Przeszkadzanie na lekcji

- 20

21

Krzyki na korytarzu

- 10

22

Złe zachowywanie się w stołówce, bibliotece, korytarzu
szkolnym

- 10

23

Zaśmiecanie otoczenia

-5

24

Niezgodny z regulaminem strój i makijaż

- 20

25

Jedzenie na lekcji

- 20

26

27

Używanie telefonu komórkowego, sprzętu grającego itp. na
lekcji
Niewłaściwe wykorzystanie telefonów, sprzętu grającego,
aparatów, kamer itp. podczas przerwy

- 20

-5

28

Wychodzenie poza teren szkoły

- 20

29

Niekorzystanie z szatni

-5

30

Ucieczka z lekcji (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę)

- 10

31

Niezrealizowanie projektu edukacyjnego

- 30
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Spóźnienie:
32

33

do 5 spóźnień

- 1 (za każde)

powyżej 5 spóźnień

- 5 (za każde)

Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym

-5
według uznania

34

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia

wychowawcy i
dyrekcji

35

Nieusprawiedliwiona nieobecność

-1

3. Wprowadza się symbol "u" dla usprawiedliwionego spóźnienia. Uczeń wzorowy, bardzo
dobry, dobry i poprawny, któremu zdarzy się incydentalne poważne uchybienie, otrzyma
ocenę z zachowania zgodną z kryteriami adekwatnymi na daną ocenę zachowania.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.16
§10 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub
dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż3 dni od otrzymania
informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny
przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela, w
terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej.
16

W brzmieniu ustalony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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3. Podczas sprawdzianu zaliczeniowego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do
uzyskania

poszczególnych

śródrocznych

i

rocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na
początku roku szkolnego.
4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki,
techniki, sztuki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych Egzamin zaliczeniowy
z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
5. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną
ocenę w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu.
6. W wyniku egzaminu zaliczeniowego ocena może być podwyższona tylko o jedną wzwyż
od oceny przewidywanej.
7. Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza
i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego
samego przedmiotu.
8. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:
1) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego egzamin,
2) termin egzaminu,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu
przeprowadzania ustnego,
5) wynik egzaminu,
6) uzyskaną ocenę.
9. Protokół przechowywany jest w teczce egzaminów sprawdzających u dyrektora szkoły.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa niż przewidywana.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.
12. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach
ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
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13. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące
podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie
późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
14. Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z
tego postępowania protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
2) termin postępowania,
3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego
osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
5) uzyskaną ocenę.
§11 Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Procedura:
1) Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na
piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie
klasyfikacyjnego śródrocznego lub rocznego posiedzenia rady pedagogicznej;
2) w przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze
jawnego głosowania zwykłą większością głosów.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny łub obowiązek nauki poza szkołą.
6.

Termin egzaminu ustala dyrektor.
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7.

Procedura:
1) termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor,
2) wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o terminie egzaminu na piśmie, kopia
tego pisma pozostaje w dokumentacji szkoły,
3) egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej (rocznej) musi odbyt się w ciągu 7 dni od
posiedzenia rady pedagogicznej,
4) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje
nauczyciel uczący danego przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej 3
dni przed terminem egzaminu,
5) poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać
wystawianie ocen od dopuszczalnej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) oceny celującej,
6) na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja)
ustala ocenę według skali zawartej w niniejszym regulaminie.

8.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej
na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane
przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego
 dodatkowych zajęć edukacyjnych.17

9.
10.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z sztuki, informatyki,, techniki oraz wychowania fizycznego

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
11. Część pisemna sprawdzianu nie może trwać dłużej niż 60 minut.
12. W części ustnej uczeń otrzymuje zestaw pytań/zadań, a sprawdzian trwa nie dłużej niż 30
minut.
17

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 lit. a) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na
ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
15. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy,
3) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.18
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem lub jego rodzicami, liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów)
rodzice.
18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

18

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 lit. b) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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1) imiona i nazwiska nauczycieli oraz imiona i nazwisko ucznia
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.19
19. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia,

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.20
20. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa (o uznaniu powodów nieobecności
za usprawiedliwione decyduje dyrektor ZPO; może tez żądać stosownych zaświadczeń np.
lekarskich) wyznacza się następny termin.
Procedura:
1) pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć w dniu
egzaminu;
2) dyrektor wyznacza nowy termin sprawdzianu najpóźniej do 31 sierpnia.
21. Uczeń niesklasyfikowany, w wyniku klasyfikacji rocznej nie otrzymuje promocji/ nie
kończy szkoły.
22. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w
sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał okresową/roczną ocenę niedostateczną.
23. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem
przepisów prawa odwoławczego..
24. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
27. Wyniki egzaminu przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia
i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów i
ukończenia szkoły.
28. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.21
19

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Nr 05/2015/2016 z
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
20
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 lit. d) Uchwały Nr 05/2015/2016 z
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.

32

dnia 07 września 2015r. Rady
zmian w Wewnątrzszkolnym
dnia 07 września 2015r. Rady
zmian w Wewnątrzszkolnym

§12 Egzamin poprawkowy
1.

Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej)

uzyskał

ocenę

niedostateczną

z

jednych

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych.
2.

Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć
edukacyjnych. Zgody takiej można, w szczególności udzielić w następujących
przypadkach:
1) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego
uzupełniania ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach w ciągu okresu
wakacyjnego,
2) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację,
obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
3) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w
rodzinie,
4) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej
z

niemożliwością

szybkiego

uzupełniania

braków

wynikających

z

różnic

programowych.
3.

Procedura:
1) Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.
2) w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje
decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

21

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 lit. e) Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r.
Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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4.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Egzamin poprawkowy z sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.

Część pisemna sprawdzianu nie może trwać dłużej niż 60 minut.

7.

W części ustnej uczeń otrzymuje zestaw pytań/ zadań, a sprawdzian trwa nie dłużej niż 30
minut.

8.

Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu nauki.

9.

Procedura:
1) termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor. Wychowawca informuje ucznia
i jego rodziców o terminie egzaminu na piśmie, kopia tego pisma pozostaje w
dokumentacji szkoły.
2) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania
egzaminacyjne

zgodne

z

wymaganiami

programowymi

(na

każdą

ocenę),

przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły
najpóźniej 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
3) Nauczyciel najpóźniej w ostatnim dniu danego roku szkolnego podaje uczniowi
przygotowującemu się do egzaminu poprawkowego zakres materiału zgodny z
podstawą programową realizowanym przez siebie programem nauczania, określa
wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego każdej z ocen
zapisanych w statucie oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych
części egzaminu poprawkowego. . Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w ostatnim dniu
zajęć edukacyjnych w roku szkolnym, zgłosić się do nauczyciela po wymagania
edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.
10. Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzi:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji,
3) nauczyciel prowadzący te zajęcia może być zwolniony z udziału komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły
powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
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następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły - jako egzaminujący,22
11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych,
2) skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) pytania egzaminacyjne,
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.23
12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację ustnych
odpowiedziach ucznia,

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.24
13. Uzyskania ocena w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem
przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
15. Procedura:
1) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia,
rodziców (prawnych opiekunów) w dniu egzaminu;
2) pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora
szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

22

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 lit. a) Uchwały Nr 05/2015/2016 z
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
23
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 lit. b) Uchwały Nr 05/2015/2016 z
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
24
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 lit. c) Uchwały Nr 05/2015/2016 z
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem ust 17.
17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§13 Procedury odwoławcze
1.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu
oceny okresowej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło
naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, w
szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów poszczególnych ocen, może wnieść w
formie pisemnej odwołanie do dyrektora w terminie trzech 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Odwołanie musi zawierać przedstawione konkretne
zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być
wystawiona.

2.

W przypadku wpłynięcia zażalenia wspomnianego w ust. 1 dyrektor szkoły przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych. Jeżeli, w wyniku postępowania
wyjaśniającego stwierdzono zostaną istotne uchybienia w procesie wystawienia oceny
klasyfikacyjnej, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia (lub ustala roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania
w drodze głosowania).

3.

W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. Decyzja dyrektora
jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.

4.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§14 Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony z powodu nieprawidłowego
trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1.

Procedura:
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1) po

uzgodnieniu

terminu

wychowawca

sporządza

notatkę,

którą

podpisują

zainteresowane strony i dołącza sieją, do protokołu;,
2) sprawdzian powinien się odbyć do 10 lipca,
3) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje
nauczyciel uczący danego przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły 3 dni przed
terminem egzamin,
4) pytania i zadania przygotowuje się na poziomie wskazanej przez wnioskodawcę oceny,
do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba wypełnić przynajmniej 85% wskazanych
zadań,
5) negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela
oceny.
6) dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną^ (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2.

W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne;

3.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4.

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

5.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.

6.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
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4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
7.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.

Do protokołu ze sprawdzianu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Procedura:
1) Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć w dniu egzaminu;
2) dyrektor wyznacza nowy termin sprawdzianu najpóźniej do 31 sierpnia;
11. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu
zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji
uczniów i ukończenia szkoły.
§15 Zasady postępowania w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6) przedstawiciel rady rodziców.
3. Komisja w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów odbywa
zebranie najpóźniej do 10 lipca.
4. Wychowawca przedstawia sylwetkę ucznia oraz uzasadnienie ustalonej przez siebie rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
5. Członkowie komisji mają prawo uzupełnienia informacji podanej przez wychowawcę o
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stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
6. Po dyskusji członkowie komisji, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, ustalają
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się radzie pedagogicznej w celu
zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji
uczniów i ukończenia szkoły.
§15a Realizacja projektów edukacyjnych25
1. W gimnazjum uczniów obowiązuje realizacja projektów edukacyjnych.
2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod kierunkiem
nauczyciela.
3. Realizacja projektu edukacyjnego obejmuje:
 wybór tematu projektu edukacyjnego;
 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 wykonanie zaplanowanych działań;
 publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
 podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
4. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych

treści nauczania

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
5. Do zadań dyrektora gimnazjum należy:
25

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 10 Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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 Ustalić zadania nauczyciela koordynującego pracę zespołu uczniów,
 Wskazać czas realizacji projektu edukacyjnego,
 Ustalić termin i sposób prezentacji efektów projektu przez uczniów,
 Wskazać inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu;
7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach
oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
§16 Promowanie ucznia
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1 nie otrzymuje promocji i pozostaje
w tej samej klasie.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i zajęć edukacyjnych
średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem z zast. ust. 4.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen,
o której mowa w ust. 3 wlicza się w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do
klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne.
§17 Ukończenie gimnazjum przez ucznia
1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli przystąpi do egzaminu, a także w wyniku klasyfikacji
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końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne edukacyjnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
(semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który nie spełnia warunku w ust. l, nie kończy szkoły i powtarza klasę.
3. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, 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 średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania z
zast. ust.4.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 3 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z
rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Uczeń, kończący szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum.
§ 18 Wyróżnienia i nagrody
1. Uczniów klas I-III gimnazjum osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji okresowej lub
rocznej rada pedagogiczna może wyróżnić:
1) przyznając jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (klasyfikacja
okresowa i roczna),
2) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem (klasyfikacja roczna),
3) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową (klasyfikacja roczna).
2. Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje
uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz religii, a także otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3. Nagrodą książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród,
uwzględniając poniższe przypadki:
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1) 100% frekwencji,
2) zaangażowania się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub
środowiska,
3) szczególnych osiągnięć naukowych lub sportowych, przede wszystkim w konkursach
przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych,
4) uzyskania przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niżej niż
4,75.
4. Wychowawca udziela pochwały na godzinie z wychowawcą uczniom, którzy w wyniku
klasyfikacji semestralnej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej ocenę bardzo
dobrą sprawowania oraz mają wysoką frekwencję.
5. Uczniowie otrzymują pochwałę dyrektora szkoły i dyplom wobec uczniów całej szkoły za
wzorową kulturę osobistą.
6. Rodzice uczniów klas programowo najwyższych, którzy uzyskali ze wszystkich zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą,
otrzymują listy gratulacyjne przyznane przez radę pedagogiczną i wręczane przez
dyrektora szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
7. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie
ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalenia własnych nagród i kryteriów
ich przyznawania.
§19 Ocenianie zewnętrzne26
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
1) w części humanistycznej:
a) z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 80 minut,
b) z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie
więcej niż 135 minut;
2) w części matematyczno-przyrodniczej:

26

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 11 Uchwały Nr 05/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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a) z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 80 minut,
b) z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów,
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135
minut;
3) w części z języka obcego nowożytnego:
a) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 80 minut,
b) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 90 minut.
2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego
nowożytnego,

którego

uczy się

w szkole

w ramach

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych.
3. Część

trzecia

egzaminu

gimnazjalnego

jest

przeprowadzana

na

poziomie

podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
4. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował
w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 10.
5. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 4, przystępuje
do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do
egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.
6. Egzamin gimnazjalny w klasie III ma na celu sprawdzenie stopnia opanowania
umiejętności,

ustalonych

w podstawie

programowej

kształcenia

ogólnego,

sprawdzający, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
7. Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym
w czerwcu.
8. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum przez ucznia.
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9. Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę egzaminu gimnazjalnego.
10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na

upośledzenie

umysłowe

w stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym

lub

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego.
11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 8 może być zwolniony
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
12. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza.
13. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy,
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku
szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
14. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie
później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do
egzaminu gimnazjalnego.
15. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie
rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia
20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
16. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz
uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego i przekazuje go w postaci
elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym
przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
17. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym,
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są zwolnieni w przypadku ucznia gimnazjum, realizującego kształcenie ogólne
w zakresie gimnazjum – z odpowiedniej części egzaminu.
18. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia gimnazjum tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej części
egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części egzaminu najwyższego
wyniku.
19. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio w części trzeciej
egzaminu dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na
2 tygodnie przed terminem egzaminu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną
o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
20. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą
język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu,
informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym.
21. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego
wskazanego w deklaracji oraz o

rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
22. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 21
i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym wynik „0%”.
23. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub
jego części oraz uczeń, który przerwał daną część egzaminu, może przystąpić do
egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.
24. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił
do egzaminu w terminie dodatkowym może być zwolniony ze egzaminu na podstawie
udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły, porozumieniu z rodzicami ucznia do
dyrektora OKE.
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25. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być
przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
26. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 24, składa do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie
później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu.
27. Wyniki egzaminu są ustalane w procentach i na skali centylowej, są one ostateczne
i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
28. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada dyrektor szkoły, który jest
jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.
29. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed
terminem egzaminu powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać
zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
30. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co
najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany
egzamin; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel
zatrudniony w innej szkole.
31. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
32. W skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może wchodzić:
1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego;
2) w części trzeciej – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest
przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
33. Jeżeli do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, przystępuje uczeń, który korzysta
z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polegającego na
obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, to w skład zespołu nadzorującego
przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, może wchodzić nauczyciel
danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
34. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej
szkole egzaminu, opracowuje procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.
46

§20 Ewaluacja systemu oceniania
1. W procesie ewaluacji szkolnego oceniania biorą udział:
1) uczniowie (przez dyskusję na godzinach z wychowawcą i na zebraniach samorządu
szkolnego oraz poprzez wypowiedzi w ankietach),
2) rodzice (w czasie zebrań z rodzicami oraz poprzez wypowiedzi w ankietach),
3) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej i prac zespołów przedmiotowych
oraz wypowiedzi w ankietach).
§21 Postanowienia końcowe
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele
w przedmiotowych systemach oceniania. Muszą one być zgodne ze statutem, którzy nie
uczestniczą w większości zebrań z rodzicami, którzy nie kontaktują się z wychowawcą klasy i
nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze
trudności, nie mogą w żadnym wypadku, kwestionując ocenę, powoływać się na brak
informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach
śródrocznych lub rocznych.

§ 2227
1. Zmiany do WSO przyjęto uchwałą rady pedagogicznej Nr 05/2015/2016
07.09.2015

z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania został pozytywnie zaopiniowany przez:

Radę Rodziców:

Samorząd Uczniowski:

..................................................
(data, podpisy)

..................................................
(data, podpisy)

27

Dodano w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 12 Uchwały Nr 04/2015/2016 z dnia 07 września 2015r. Rady
Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie.
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Przewodniczący Rady Pedagogicznej
…………………………………..
(data, podpis)
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