Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania
1. Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają:
1.1 Zasób

wiedzy

oraz

umiejętności

określone

kryteriami

przedmiotowymi

(blokowymi) opracowanymi przez nauczycieli wg wymagań edukacyjnych.
1.2 Uczeń wykazuje swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
a. odpowiedzi ustne,
b. prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe, opracowania dodatkowych
informacji),
c. zadania domowe,
d. zadania praktyczne (ćwiczenia, prace plastyczne, śpiew, wykonanie pomocy
dydaktycznych, redagowanie gazetki szkolnej),
e.

pracę podczas zajęć lekcyjnych,

f.

poszukiwanie samodzielnych, oryginalnych rozwiązań zadań i problemów,

g. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
1.3 Nauczyciel, który podczas sprawdzania prac i zadań pisemnych, wykonanych
przez ucznia, stwierdzi nierzetelną bądź niesamodzielną pracę, może unieważnić
pracę, postawić stopień niedostateczny lub nakazać ponowne wykonanie
zadania.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
ocenę klasyfikacyjną.
3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Ustala się ponadto jako obowiązującą zasadę, że:
a) praca klasowa (trwająca 45 minut lub dłużej) musi być zapowiedziana przez
nauczyciela na 7 dni przed jej terminem, odnotowana w dzienniku lekcyjnym i
poprzedzona lekcją utrwalającą, a uczeń musi znać zakres materiału nauczania, by
przygotować się do jej napisania;

b) oddział klasowy może przystąpić do pisania pracy klasowej nie częściej niż trzy razy
w tygodniu;
c) sprawdziany obejmujące do trzech ostatnich tematów oraz sprawdziany pisemne jako
forma kontroli pracy domowej (materiał obejmujący ostatnią lekcję) nie muszą być
zapowiadane przez nauczyciela;
d) w pierwszy dzień nauki po dłuższej przerwie (np. przerwa świąteczna, ferie zimowe)
nie przeprowadza się sprawdzianów, prac klasowych i nie odpytuje się uczniów;
e) nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania i oceniania klasowych prac pisemnych
uczniów w ciągu 14 dni;
f) każda ocena jest jawna i umotywowana (liczba punktów, recenzja), komunikowana
skutecznie, trafnie i użytecznie;
g) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja oceniania ucznia są
udostępnione do wglądu rodzicom podczas zebrań i konsultacji z rodzicami;
5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen niekorzystnych tylko raz.
a) nauczyciel ustala z uczniami zespołu klasowego terminy i zasady poprawiania ocen
niekorzystnych:
b) nauczyciel ustala z uczniami zasady przystępowania do pisania pracy klasowej
(sprawdzianu) w sytuacji nieobecności uczniów w szkole w dniu pisania pracy przez
klasę;
6. Uczeń powinien otrzymać w okresie przynajmniej trzy w okresie oceny cząstkowe,
które stają się podstawą wystawienia oceny śródrocznej, rocznej, końcowej. Oceny
cząstkowe wpisywane

są do dzienników lekcyjnych, a w przypadku decyzji

nauczyciela - również do kart obserwacji ucznia.
7. Oceny śródroczne i końcowe wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Po
zatwierdzeniu wyników klasyfikacji uchwałą Rady Pedagogicznej. – oceny końcowe
wpisywane są do arkuszy ocen.
8. Nauczyciele informują rodziców o postępach ucznia poprzez:
a) przekazywanie informacji podczas zebrań rodziców lub konsultacji indywidualnych,
b) dodatkowe rozmowy indywidualne
c) wpisy do dziennika elektronicznego.
9. Wychowawcy klas informują rodziców na co najmniej dwa tygodnie przed rocznym
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach
poprzez dziennik elektroniczny i podczas zebrań z rodzicami.
10. Za ustaloną ocenę śródroczną, roczną i końcową odpowiadają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej (w semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
12. 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. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 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 w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
14. 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 przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.
17. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z
nauczycielem uczącym
i rodzicami ucznia (nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenia zajęć).
18. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy z tych zajęć.
19. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wf, z których egzamin powinien
mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

20. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii
letnich.
21. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
22. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, w terminie do 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu.
23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę określając poziom i zakres wymagań na odpowiedni stopień szkolny
oraz ustalając w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę, w czym jest dobry i z czym
ma problemy.
24. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

