WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
GIMNAZJUM NR 2 W KALISZU
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 z późniejszymi
zmianami)
§1
1. Rok szkolny dzielimy na dwa okresy klasyfikacyjne zgodnie z planem organizacji pracy
szkoły na dany rok szkolny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie
nauczycielom
doskonalenia
organizacji
metod
pracy
dydaktyczno-wychowawczej
3. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:
a) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod,
b) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub
wykraczać poza te treści,
c) projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
 wybranie tematu projektu,
 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 wykonanie zaplanowanych działań,
 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
d) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego,
e) kryteria oceniania zachowania gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego:
f) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
g) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum,
h) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego (usprawiedliwiona nieobecność ucznia, nauczanie
indywidualne, realizacja obowiązku szkolnego poza szkoła, indywidualny program
lub tok nauki).
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Nauczyciele planują projekt edukacyjny, który zawiera niw działania (ust. 4):
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.
c) wykonanie zaplanowanych działań,
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (okresach) oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Wychowawcy klasy informują na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego (ust. 7.):
a) informacja dla uczniów na godzinie wychowawczej z wpisem tematu lekcji do
dziennika lekcyjnego,
b) informacja dla rodziców na zebraniu rodziców, które odbywa się na początku roku
szkolnego z wpisem do protokołu w porządku zebrania i podpisem rodzica
potwierdzającym przyjęcie informacji,
c) wychowawca przechowuje dokumentację przebiegu projektu do 30 września roku
wystawienia świadectwa ukończenia gimnazjum.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić.
10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (okresowej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony
.
§2
1. Począwszy od klasy I śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania - wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli, uczących w danej klasie,
b) opinii uczniów danej klasy oraz,
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c) ocenianego ucznia.
2. Oceny bieżące - cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące
osiągnięcia edukacyjne ustala się według następującej skali:
a) celujący
cel.
6
b) bardzo dobry
bdb. 5
c) dobry
db.
4
d) dostateczny
dst.
3
e) dopuszczający
dop. 2
f) niedostateczny
ndst. 1
3. Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się następujące oceny:
a) celujący -,
cel. -,
6b) bardzo dobry +,
bdb.+,
5+
c) bardzo dobry -,
bdb. -,
5d) dobry +,
db. +,
4+
e) dobry -,
db. -,
4f) dostateczny +,
dst. +,
3+
g) dostateczny -,
dst. -,
3h) dopuszczający +,
dop. +,
2+
i) dopuszczający -,
dop - ,
24. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakiem
"+" lub" -".
5. Przy wystawianiu ocen cząstkowych uwzględnia się następujące progi procentowe:
a) celujący
96% 100%
b) bardzo dobry
80% 95%
c) dobry
64% 79%
d) dostateczny
48% 63%
e) dopuszczający
32% 47%
f) niedostateczny
0%
31 %
6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu,
uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia
arytmetyczna stopni cząstkowych.
7. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę ucznia i rodziców.
8. Kryteria ocen:
a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć
wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę
w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, uffilejętnie podejmować decyzje,
interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować
umiejętności w różnych sytuacjach,
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach
trudnych i nietypowych;
c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
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potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać
wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać
własny sposób uczenia się,
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną
postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
 współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je
uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
 rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
 rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi
dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne
i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one
dalsze zdobywanie wiedzy,
 nie jest w stanie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.
10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
11. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w załączniku
dołączonym do WO


1.

2.

3.
4.

§3
Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
a) sprawdziany pisemne: kartkówka, praca klasowa, badanie wyników nauczania b) testy,
c) sprawdziany ustne - odpowiedzi ustne, ( c) sprawdziany praktyczne,
d) kontrola prac domowych,
e) kontrola zeszytów przedmiotowych,
f) obserwacja aktywności podczas zajęć lekcyjnych oraz innych form aktywności ucznia
mających związek z procesem dydaktycznym (np. udział w konkursach),
g) prace plastyczne i techniczne,
h) działalność muzyczna i sportowa.
W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień, (c) sposób prezentacji,
c) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.
Ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu;
ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.
Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na
pytanie nauczyciela. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia
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b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
5. Ocenę za prace w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
b) efektywne współdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych ról,
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
6. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim
będzie musiał sprostać.
7. Zasady oceny i kontroli osiągnięć szkolnych ucznia:
a) sprawdziany pisemne:
 kartkówka
 krótka forma sprawdzania wiedzy (do 15 minut, obejmująca maksymalnie
3 ostatnie lekcje),
 czas sprawdzenia kartkówki - 7 dni,
 nauczyciel ma obowiązek ustnie bądź na piśmie umotywować ocenę, nie ma
obowiązku gromadzenia kartkówek; są one oddawane do wglądu rodziców,
 dyktanda klasowe stanowią szczególny rodzaj kartkówki, mogą w związku z tym
odbywać się bez uprzedzenia
 praca klasowa
 dłuższa forma sprawdzianu wiedzy obejmująca część działu, dział bądź dwa
działy wiedzy danego przedmiotu
 nauczyciel uprzedza o kontroli co najmniej tydzień przed pracą klasową,
 nauczyciel określa wymagania oraz kryteria oceny,
 pracę klasową powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa lub podanie przez
nauczyciela zakresu materiału do powtórzenia,
 po pracy klasowej uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują jej poprawy,
 prace klasowe sprawdzane są przez nauczyciela w ciągu 14 dni (nie dotyczy
wypracowań z języka polskiego) i oddane przed następną pracą pisemną
z danego przedmiotu,
 ustala się, że: w ciągu dnia może być przeprowadzona 1 praca klasowa,
a w ciągu tygodnia mogą odbyć się w jednej klasie 3 prace klasowe,
 prac klasowych nie wykonuje się bezpośrednio po przerwach świątecznych,
feriach zimowych itp., uczniowie mają prawo do dwóch dni na wdrożenie do
pracy,
 błędy popełnione przez uczniów w pracach klasowych są poprawione przez
nauczyciela, a w przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez ucznia na
pytanie otwarte nauczyciel sygnalizuje poprawne rozwiązanie,
 nauczyciel ma obowiązek ustnie bądź na piśmie umotywować ocenę,
 badanie wyników nauczania
b) kontrola zeszytu przedmiotowego
 ocena sposobu prowadzenia zeszytu, systematyczności jakości wykonanych prac
domowych,
 nauczyciel przedmiotu podaje we wrześniu zasady dotyczące prowadzenia
zeszytu,
 nauczyciele języka polskiego kontrolują prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
 nauczyciele pozostałych przedmiotów kontrolują i oceniają zeszyt przedmiotowy
przynajmniej raz w okresie,
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ocena zeszytu musi być zaopatrzona w recenzję nauczyciela (spójną z określonymi
na początku roku szkolnego zasadami prowadzenia zeszytu).
c) kontrola prac domowych
 nauczyciel uprzedza uczniów o sposobie oceny pracy domowej,
 uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za niewłaściwe odrobienie pracy
domowej,
d) sprawdziany praktyczne
 dotyczą w szczególności takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, sztuka,
informatyka, technika,
 oceny są umotywowane ustnie,
 sprawdzian praktyczny podlega ocenie bezpośrednio po jego wykonaniu lub na
następnej lekcji danego przedmiotu,
e) obserwacja aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz innych form aktywności
ucznia mających związek z procesem dydaktycznym
 nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia na bieżąco w czasie lekcji, po
jednostce lekcyjnej bądź po cyklu zajęć,
 ocenę za pracę na lekcji nauczyciel wyraża stopniem szkolnym bądź umówionym
z uczniami symbolem,
 na dobrowolne zgłoszenie się do odpowiedzi uczeń nie może otrzymać oceny
negatywnej,
 uczeń ma prawo otrzymać pozytywną ocenę za zaproponowaną i wykonaną przez
siebie pracę mającą związek z procesem dydaktycznym za zgodą nauczyciela.
8. Uczeń, który podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności ściąga otrzymuje ocenę
niedostateczną, a w przypadku pracy klasowej nie ma możliwości poprawy tej oceny.
9. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów:
a) uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z 1 pracy klasowej w okresie
z każdego przedmiotu w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o wyniku.
b) uczeń lub jego rodzice wspólnie z nauczycielem ustalają możliwość odbycia
dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym,
c) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne
w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
10. Dokumentowanie procesu nauczania:
a) przechowywanie prac pisemnych:
 prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego,
 badania wyników nauczania (wraz z opracowaniem) przekazywane są dyrekcji
i włączone do dokumentacji szkolnej mierzenia jakości pracy szkoły,
b) oceny uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do e- dziennika
11. Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce:
a) W ciągu roku szkolnego odbywają się obowiązkowe spotkania z rodzicami:
 na początku września informujące rodziców uczniów wszystkich klas o planach
i stawianych wymaganiach z przedmiotów nauczania na bieżący rok szkolny,
a rodziców klas trzecich o procedurach egzaminu gimnazjalnego
 na koniec pierwszego okresu informujące rodziców o ocenach na koniec okresu,
 w listopadzie i kwietniu informujące rodziców o cząstkowych ocenach
okresowych.
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b) Rodzice (opiekunowie) mają możliwość uzyskania informacji o osiągnięciach w nauce
oraz zachowaniu swoich dzieci korzystając z e- dziennika i podczas I wtorków
miesiąca. Harmonogram tych spotkań ustala dyrekcja szkoły.
c) Rodzice mogą indywidualnie kontaktować się z wychowawcą bądź nauczycielem
przedmiotu w celu uzyskania informacji o ocenach dziecka.
d) Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej kończącym
I okres i roczne zajęcia dydaktyczne nauczyciele poszczególnych przedmiotów
i wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach
okresowych i rocznych.
e) Wychowawca klasy informuje wszystkich rodziców na piśmie o proponowanych
ocenach z danego przedmiotu. Rodzice potwierdzają podpisem, że zapoznali się
z proponowanymi ocenami na wysłanym piśmie. Kartka z podpisem wraca do
wychowawcy, który przechowuje ją w swoich dokumentach klasowych.
f) O przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych (okresowych) wychowawcy
informują rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej:
 w I okresie na piśmie,
 na koniec roku szkolnego - drogą pisemną przez sekretariat szkoły (forma pisma
poleconego) na miesiąc przed zakończeniem okresu i rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
g) Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace klasowe mogą być przekazane
rodzicom ( opiekunom) do wglądu
h) Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do e- dziennika na bieżąco,
a o efektach kształcenia informują rodziców (opiekunów) wychowawcy, w razie
niepokojących zmian bezpośrednio po fakcie.
12. Oceniać należy rytmicznie, a nie okazjonalnie.
13. Ocena z religii jest uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen z przedmiotów
edukacyjnych. Ocena niedostateczna z tego przedmiotu nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej.

l.

2.

3.
4.

§4
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Mogą być one zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:
a) w przypadku rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
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dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
 pedagog,
 psycholog,
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół w wersji papierowej i elektronicznej zawierający
w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) zadania (pytania) sprawdzające,
e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
f) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
g) skład komisji,
h) termin posiedzenia komisji,
i) wynik głosowania,
j) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dołącza się do niego pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Przepisy ust. l - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (okresowej) oceny
klasyfikacyjnej z 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.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


§5
1. Szkolny system oceniania zachowania: śródroczna roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:
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a) wywiązywanie się z obowiązków uczenia w szkole i poza szkołą,
b) funkcjonowanie w środowisku szkolnym,
c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
e) dbałość o honor i tradycje szkoły.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od kl. I ustala się według następującej
skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
3. Kryteria na poszczególne oceny z zachowania:
a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
 bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych konkursach i zawodach sportowych lub
reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach na szczeblu rejonowym, osiąga
znaczące sukcesy sportowe,
 jest aktywnym członkiem co najmniej jednej organizacji młodzieżowej działającej
na terenie gimnazjum lub czynnie uczestniczy w zajęciach co najmniej jednego
koła zainteresowań,
 inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach i akcjach
szkolnych zorganizowanych zgodnie z harmonogramem wydarzeń szkoły, planem
pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji lub kół zainteresowań,
 osiąga sukcesy w zajęciach pozaszkolnych /klub sportowy, szkoła muzyczna!
 wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania
krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 przestrzega regulaminu szkoły,
 prezentuje nienaganną postawę wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
 bierze aktywny udział w apelach i uroczystościach szkolnych lub bierze aktywny
udział w życiu klasy i szkoły,
 nigdy nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia,
 sumiennie realizuje powierzone mu obowiązki /np. dyżurnego, członka
samorządu/
 dotrzymuje ustalonych terminów /przekazywanie usprawiedliwień, zwrotu książek
do biblioteki, prac domowych!
 cechuje się wysoką kulturą osobistą, nie używa wulgaryzmów, nienagannie
zachowuje się poza szkołą /wycieczki, zawody sportowe, kino, teatr/
 chętnie służy pomocą innym uczniom i nauczycielom, jest koleżeński l uczynny,
 dba o estetykę swojego wyglądu - na co dzień jest schludnie i stosownie ubrany,
a podczas uroczystości szkolnych posiada strój galowy
 był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

9

nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć szkolnych,
sumiennie wykonuje obowiązki szkolne, zwykle dotrzymuje ustalonych terminów
i wykonuje powierzone mu zadania,
 dba o kulturę słowa, zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
 nie wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie szkoły i poza nią,
 terminowo rozlicza się z podjętych zobowiązań i stara się dobrze wypełniać swoje
obowiązki,
 dba o estetyczny wygląd i przestrzega zasady higieny osobistej
 współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania.
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 przeważnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – do 20 godzin w okresie,
 czasem spóźnia się bez usprawiedliwienia na zajęcia szkolne – do 3 razy
w okresie,
 nie zawsze wywiązuje się z podjętych zadań i nie dotrzymuje ustalonych
terminów,
 rzadko angażuje się w prace na rzecz szkoły i klasy, dostosowuje się do ogółu,
 reaguje na upomnienia i koryguje swoje nieodpowiednie zachowanie,
 nie narusza godności i nietykalności osobistej innych,
 współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na
prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – od 20 do 40 godzin w okresie,
 często nie przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę i regulaminu szkoły,
 często wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie szkoły i poza mą,
 nie reaguje na uwagi i upomnienia dotyczące jego zachowania na lekcjach
i przerwach, dezorganizuje pracę zespołu klasowego,
 niszczy mienie szkoły i cudzą własność,
 używa wulgaryzmów, nie dba o kulturę języka ani na terenie szkoły ani poza mą,
 często uczestniczy w bójkach lub prowokuje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu
swojemu i innych,
 często jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą,
 ulega nałogom - sięga po narkotyki, pali papierosy, pije alkohol,
 ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych - częsty brak podręczników,
zeszytów, przyborów, prac domowych,
 mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych
członków zespołu.
.
f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – więcej niż 40 godzin w okresie,
 rażąco narusza regulamin szkoły,
 wszedł w konflikt z prawem - oszustwa, fałszowanie dokumentów, kradzieże,
 namawia rówieśników do zażywania narkotyków lub je rozprowadza,
 ulega nałogom: pali papierosy, spożywa alkohol lub sięga po narkotyki,
 dopuszcza się chuligańskich wybryków np. pobicia, wymuszenia, znęcanie się nad
słabszymi,
 używa wulgaryzmów zarówno w stosunku do rówieśników jak i dorosłych
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agresywnie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania, nagannym zachowaniem
dezorganizuje pracę nauczyciela i pozostałych uczniów,
 ma liczne uwagi i upomnienia / pisemne i ustne / od nauczycieli, wychowawcy,
dyrektora i innych pracowników szkoły
 jest niestosownie lub wyzywająco ubrany i nie dba o higienę,
 nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, jego
postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołów, jak
i opiekuna.
4. Jednorazowe popełnienie jednego z wymienionych czynów: kradzież, wymuszanie,
znęcanie fizyczne i psychiczne, zastraszanie, wyłudzanie, palenie papierosów kończy się
upomnieniem dla ucznia oraz odnotowaniem tego faktu w dzienniku oraz
powiadomieniem rodziców. Uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż
poprawna, a w przypadku ponownego popełnienia tych samych czynów ocenę
nieodpowiednią.
5. Jeżeli uczeń dopuścił się następujących czynów: dotkliwe pobicie, picie i posiadanie
alkoholu; posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, fałszowanie dokumentów
otrzymuje ocenę naganną.
6. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych (np. MP3, MP4)
niezgodnie z regulaminem powoduje obniżenie oceny z zachowania.
7. Wychowawca w uzasadnionych przypadkach może podnieść ocenę z zachowania o jeden
stopień.
8. Zabrania się okazywania swoim ubiorem i wyglądem przynależności do subkultur
i propagowania ideologii.
9. Ubiór ucznia powinien być czysty, schludny, odpowiedni do warunków pogodowych.
W szkole nie są dozwolone:
a) duże dekolty,
b) zbyt krótkie bluzki odsłaniające gołe ciało,
c) przezroczyste spódnice i bluzki,
d) kaptury i czapki na głowie,
e) wulgarne napisy na bluzkach lub koszulkach,
f) napisy obrażające godność innych ludzi,
g) makijaż, malowane paznokcie,
h) farbowanie włosów (u dziewcząt i chłopców)
i) buty na obcasach oraz inne, które brudzą podłogę,
j) dopuszcza się dyskretną biżuterię.
10. Podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii uczniów obowiązuje strój galowy:
a) strój galowy chłopców: jasna koszula i ciemne spodnie, marynarka lub sweter,
b) strój galowy dziewcząt: jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie,
11. W ciągu roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie
sportowe/typu adidasy, trampki lub tenisówki! na jasnej podeszwie; nie jest dozwolone
noszenie butów na wysokim obcasie. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje
obuwie sportowe i strój sportowy.


§6
1. Począwszy od I klasy szkoły, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w
wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w razie:
a) długotrwałej choroby ucznia,
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b) wypadku losowego w rodzinie, który wpłynął na jego kondycje psychiczną,
c) orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą
chorobą lub deficytami.
2. Rodzice ucznia składają podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego do
dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć
technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć
formę zajęć praktycznych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem § 8, ust. 6.
§7
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym
okresie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
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4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
10. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym
komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
13. Egzamin klasyfikacyjny na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny
poza szkołą:
a) zostaje przyjęte do jednej z klas gimnazjum,
b) może otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum,
wyznacza - w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami - dyrektor szkoły,
który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
14. Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
§8
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne ( okresowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w
szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z
zastrzeżeniem oraz gdy przystąpił egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki.
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3. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim z zakresu jednego z grupy przedmiotów
objętych egzaminem są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
5. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

§9
Wewnątrzszkolne Ocenianie ma charakter otwarty.
Dokonywanie bieżących zmian w jego treści następuje na wniosek:
a) nauczycieli pracujących w zespołach przedmiotowych,
b) nauczycieli wychowawców,
c) Samorządu Uczniowskiego,
d) Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły przyjmuje uwagi, propozycje i wnioski. Przedstawia je grupie
konsultacyjno-redakcyjnej.
Dokonane zmiany wprowadza się po akceptacji nauczycieli, rodziców, uczniów do
funkcjonującego już systemu.
Zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od momentu
wprowadzenia WO.
Kompleksowy przegląd funkcjonowania WO przewiduje się na koniec roku szkolnego
w miesiącu maju, w postaci ankiet skierowanych do ucznia, nauczyciela i rodziców.
Ankiety będą znane przez zainteresowanych przed rozpoczęciem procesu badawczego.
O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego
roku szkolnego.
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