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Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

§1
Przepisy ogolne

1. Wewnątrzszkolny §ystem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka
w Szczecinie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
araz przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2. PrzepisÓw Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania nie stosuje §ię w odniesieniu
do dzieciz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokirn.

3. llekroć w dokurnencie jesi mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, nalezy
pzez to rozumieĆ trudności w uczeniu §ię odnoszące się do uczniów w normie
intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające
ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego,
n ieuwa runko\,vane schozeniam i neurologi cznym i.

4, Celern Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest zapewnienie właściwego, rzetelnego,
jawnego i obiektywnego systemu oceniania wspieĘącego rozwój ucznia,
uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję
informacyjną, diag nosty czną, korekcyj ną i m otywacyj ną,

§2
1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia,

2. Ocenianie osiągnięc edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

3" Ocenianie osiągnięc edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępow w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:

1} wyrnagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogolnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2} wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programow nauczania

- w przypadku dodatkowych zajęc edukacyjnych.

4, Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpaznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współzycia społecznego i norm etycznych araz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły,
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięc edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakre§ie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tYm,

co zrobił dobrze ijak powinien dałej się uczyc,

3} udzielanie uczniowi wskazówek i pornocy w samodzielnym planowaniu swojego

rozwoju, wyrabianiu nawyku systematycznej, samodzlelnej pracy, samokontroli

i samo0ceny,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępow w nauce i zachowaniu, poprzez

kształtowanie przekonania ucznia o własnych mozliwościach, budOwanie właŚciwego

obrazu §arnego siebie i poczucia własnej wartości,

5) dostarczenie rodzicom {prawnym opiekunom) i nauczycielom infornracji o PostęPach,

trudnościach w nauce izachowaniu ucznia oraz o szczegolnych uzdolnieniach ucznia,

6) umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dYdaktYczno-

wychowawczej zwłaszcza w zakresie ich efektywności i skutecznoŚci,

7) moniłorowanie biezącej pracy ucznia i systematyczne dokumentowanie PostęPow

uczniów.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obe.imuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

po§zczegolnych środrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowYch

i dodatkowych zajęc edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanYch wYmagań

wobec uczniów ob3ętych pom§cą psychologiczno*pedagogiczną w szkole,

2) ustalanie kryteriow oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen biezących i ustalanie środrocznych ocen klasYfikacYjnYch

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych araz ŚrÓdrocznej ocenY

klasyfikacyjnej zachowania, które odbywa się według skali i w formach przyjętych

w Wewnątrzszkolnyrn §ystemie Oceniania Szkoły Podstawowej nr 54 iPn, Janusza

korczaka w szczecinie,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowYch zajęc

edukacyjnych oraz rocznej oceny ktasyfikacyjnej zachowania,

6i ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niz przewidywane rocznYch ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęĆ edukacyjnych oraz roeznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym oPiekunom)

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz

o szczególnych uzdolnieniach ucznia, a takze zasad wglądu do dokurnentacji

oceniania i pisemnych prac uczniów,

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe Postawione

pzez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
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§3

1, W ocenianiu obowiązujązasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców iopiekunow prawnych),

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieząco i rytrnicznie,

ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych,
3) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice {prawni opiekunowie) znają kryteria

oceniania, zakres materiału z kazdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające
ocenie,

4) zasada róznorodności wynikaj ąca ze specyfiki kaźdego przedmiotu,

5) zasada róznicowania wymagań zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróznicowany poziom trudności i dawac mozliwośc uzyskania wszystkich ocen,

6) zasada otwańości - wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.

§4
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

1. Kazdy nauczyciel na początku kazdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców {prawnych opiekunów) o:

'1 ) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczegolnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych,
wynikających z realizowanego program u nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięc edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyzszej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2, Wychowawca oddziału na początku kazdego roku szkolnego informuje uczniow i ich

rodzicow iprawnych opiekunów) o:

1) warunkach isposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyzszej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

3. lnformacje, o których mowa w ust. 1. i 2. przekazywane i udostępniane są:

'1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu,
2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy - dostęp

w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczanych na

konsultacje dla rodziców,

3) w formie wydruku papierowego urnieszczonego w bibliotece - dostęp do informacji

możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej,

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców (opiekunow prawnych) z nauczycielem
lub wychowawcą.

4. Rodzice {prawni opiekunowie) nieobecni na pienruszym w roku szkolnym zebraniu
klasowym, są zobowiązani do zapoznania się z informacjami, o których " mowa ust, 3,
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do dnia 15 października danego rcku szkolnego podczas indywidualnych sPotkań

z wyehowawcą klasy lub w wyniku samodzielnego skorzystania ze zbiorÓw ezYtelni

szkolnej.

Za rrieznajorngść uregulowań, wynikających z powyzszych treŚci, po tenminie wskazanYrn

w ust" 4, odpowiedzialnośc pono§zą rodzice {prawni opiekunowie), §zkoła nie ponosi

w tym zakresie zadnej odpowiedzialności,

Fakt zapoznania się z informacjarni, o których mowa w ust. 3, niezaleznie od miejsca

i trybu zapoznania się z pzepisami Wewnątzszkolnego Systemu Oceniania, Potwierdzają

rodzice {prawni opiekunowie) podpisem w obowiązującej dokumentacji szkolnej

(dokumentacja wychowawcy klasy Iub czytelni szkolnej).

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej

poradni psychologiczno_pedagogicznej, w tyrrr publicznej poradni specjalistYcznej,

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznYch

i edukacyjnych ucznia, u ktorego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojOwe iub

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemozliwiające sprostanie tyrn wymaganiom,

z zastrzeżeniem ust. 8,

8. W przypadku ucznia posiadają§ego orzeczenie o potrzebie indywidualnego naljczania,

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizYcznYch

i edukacyjnych ucznia moźe nastąpió na podstawie tego orzeczenia,

9, Nauczycieł jest obowiązany indywidualizawać pra§ę z każdym uczniem na

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do Poirzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz moźliwości psychofizycznych ucznia"

10, obszary dostosowania dotyczą głownie forrn imetod pracy z uczniem, a nie treŚci

nauczania iobejmują:

1) warunki procesu edukacyjnego tj, zasady, metody, formy, ŚrodkidYdaktYczne,

2} zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłYszącego,

słabowidzącego w pierwszej ławce),

3) warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i forrny sprawdzania

i kryteria oceniania),

11. Treści nauczania podlega.ią rnodyfikacji tylko w pzypadku uczniÓw z inteligencją

niższą niz przeciętna, u których nauczyciel może obnizyĆ wymagania, nie schodząc

ponizej podstawy programowej. Obnizenie wymagań wobee uczniów aznacza

realizowanie wymagań na poziomie koniecznym i podstawowym,

1?, Nauczyciel w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych formułuje

wymagania tak, aby skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz

zapewniły otrzymanie ocen rnotywujących go da wytęzonej pracy,

13" W celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

w szkole organizuje §ię pomoc psychotogiczno-pedagogiczną araz stosuje

indywidualizację nauczania,
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14, Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program

wychowania pzedszkolnego i prograrn nauczania do indywidualnych potzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz nrozliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie
następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualneg§ programu edukacyjno_
terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawańe w orzeczeniu o potrzebie

kształcenia specjalnego,

§5
Rodzaje ocen szkolnych

1. Uczeń, w trakcie nauki w szkole, otrzymuje oceny:

1) biezące
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne - na koniec pienłvszego półrocza i roczne - na zakończenie roku

szkolnego,
b) końcowe * są to oceny po zakończeniu cyklu nar.lczania drugiego etapu

nauczania. Oceny końcowe są równowazne ocenie rocznej w klasie szóstej lub

ustalone §ą w wyniku egzarninu poprawkowego lub sprawdzającego danej
edukacji w klasie szóstej oraz na podstawie konkursów uprawniających do
uzyskania oceny celującej, Ocenę końcową zachowanła stanowi ocena
klasyfi kacyj n a w klas ie prog ra rnowo najwyzszej.

15, Ocenianie biezące, śródroczne, roczne jest integralną częścią procesu nauczania
i uczenia się, niezbędnym warunkiem planowania proce§u dydaktycznego,

§6
Jawnośc ocen

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzicow {opiekunów prawnych). Mają oni prawo

do biezącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac
pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej
z obserwacją izachowaniem ucznia.

2, Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika oraz zeszytuldzienniczka ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu
i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali,

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane §ą do wglądu uczniorn na zajęciach dydaktycznych.

Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytuldzienniczka ucznia.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają mozliwośc wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1) na zebraniach ogólnych,

2) w czasie konsultacjiw wyznaczonych dniach i godzinach,

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem,
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4) poprzez przekazanie pracy ucznia {oryginału lub jego kopii) do domu z prośbą

o zwrot pracy podpisanej przez rodziców iprawnych opiekunow), Nauczyciel 6

prowadzący zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy udostępnia uczniom i jego

rodzicom(prawnymopiekunom}oryginałpracyuczniaczyjegokopię.

5. lnformacje dotyczące przebiegu i wynikow procesu oceniania są poufna dla osób

postronnye h" Za osoby postronne nie uważa się pracownikow pedagogicznych szkoły,

uczniów i rodziców (prawnych opłekunów) z tej samej klasy

§7
uzasadnianie ocen

1. Nauczyciel uzasadnia kazdą biezącą ocenę szkolną w następujący sposob:

1) w klasach 1-1ll

a} ustnie: poprzez opatrzenie wypowiedzi ustnej i zachowania ucznia

konlentarzem nauczyciela wygłaszanyrn w trakcie lekcji na forum klasY,

wskazując dobze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki

w nich, a takźe przekazuje zalecenia do poprawy, oraz rodzicowi (oPiekunowi

prawnemu) podczas rozmów telefonicznych, spotkań indYwidualnYch, zebrań

i konsultacji dla rodzicow,

b) pisemnie: poprzez opatrzenie prac pisemnych ucznia, takich jak: list,

opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, kornentarzem nauczyciela,

wskazującyrn dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętnoŚc, braki

w nich, a także przekazuje zalecenia do poprawy,

c) zadaniadomowe uzasadniane są w formie ustnej na forum klasY lub Pisemnie,

2) w klasach lV-V|

a) ustnie: kańkówki, zdania domowe, odpowiedzi ustne, aktywnoŚc na lekcji,

wytwory pracy oraz inne przejawy działalności i zachowania ucznia w trakcie

zajęć edukacy,lnych, na forum klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub

sprawdzaną umiejętność, braki w nich, a takze przekazuje zalecenia do

poprawy, oral. rodzicowi {opiekunowi prawnernu) podczas rozmów

telefonicznych, spotkań indywidualnych, zebrań i konsultacj i dla rodzicÓw,

b) pisemnie: prace kla§owe, sprawdziany, dłuzsze wypowiedzi pisernne,

wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną urniejętnoŚc, braki

w nich, a takze przekazuje zalecenia do poprawy,

2. W przypadku wątpliwoścł uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego

uzasadnienia oceny z pisemnych forrn sprawdzania wiadomoŚci i umiejętnoŚci ucznia,

Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpoŚrednio zainteresowanej osobie

w czasie konsuliacji w wyznaczonych dniach i godzinach lub podczas indYwiduałnYch

spotkań z rodzicem.

3, l§auczyciel uzasadnia pisemnie śródroczną i roczną o§enę niedostateczną

z obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych craz śródroczną i roczną na§anną
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CIcenę zachowania. Pozostałe oceny klasyfikacyjne uzasadnia uczniowi oraz rodzicowi
(prawnemu opiekunowi) ustnie, odpowiednio na forum klasy lub podczas rozmów 7

telefonicznych, spotkan indywidualnych, zebrań i konsultacji dla rodzicow.

Nauczyciele przechowują prace pisemne, zeszyty zachowania, kańy oceny zachowania
ucznia, dokumentację wychowawcy klasy, nie krócej niż do końca danego roku

szkolnego.

§8
Pzy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęc technicznych, plastyki, muzyki
i zajęc ańystycznych nalezy w szczególności brac 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 aktywnośc ucznia w działaniach podejmowanych na ftecz kultury

fizycznej określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciela wychowania
fizycznego,

§9

Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacii niektorych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawnośc,
posiadane kwalifikacje lub znealizowanie danych obowiązkowych zajęc edukacyjnych
na wcześniejszym etapie edukacyjnyr"n, w przypadkach określonych w odrębnych
pzepisach,

§10
Wychowanie do zycia w rodzinie

Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacjizawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, §ą realizowane w ramach zajęć edukacyjnych ,,Wychowanie do życia
w rodzinie" " ZĄęcia te realizowane są w klasach V i Vl.

Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami
wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w §zczególności:

1) wspiera wychowawczą rolę rodziny,

2) promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności,
3} kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie),

za pośrednictwem wychowawcy, zgłoszą Dyrektorowi §zkoły w formie pisemnej

rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Oświadczenie znajduje się w dokumentacji

szkoły {wychowawcy klasy)"

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo

wyzszej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
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w kazdym roku szkolnym przed pr-zystąpieniern do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący

zajęcia, wraz z wychowawcą klasy, przeprowadza co najmniej jedno spotkanie B

informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciei jest obowiązany przedstawic pełną

informację o ce|ach i treściach realizowanego pr§gra!,nu nauczania, podręcznikach

szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

§ 11

Organizac,ia zajęó religiiletyki

Nauka religii i etyki nie jest obowiązkowa, udział w tych zajęciach jest dobrowolny,

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lubli etYki nie rnoze bYc

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek farrnie.

Naukę religii łetyki organizuje się w ramach pianu ząęć szkolnych dla uczniów, ktorych

rodzice (prawni opiekunowie) wyrazają takie życzenie w formie pisernnego oświadczenia

składanego Dyrektorowi Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy" Stosowne

oświadczenie znajduje się w dokumentacji szkolnej (wychowawcy klasy). Nie musi byó

ponawiane. uczen jest objęty nauką religii lubli etykiw klasie programowo wyższej

Po złoźeniu oświadczenia, udział w wybranych zajęciach staje §ię dla ucznia

obowiązkowy do cza§u, gdy zostanie ono zmienione, o zmianie decyzji inforrnują

Dyrektora §zkoły, za pośrednictwern wychowawcy, rodzice (prawni opiekunowie),

składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z zajęć religii lubli etyki, które trafia

do dokr.lmentacji szkolnej {wychowawcy klasy),

5. uczen może uczestniczyć w za.jęciach religii, etyki, obu przedmiotów, rnoże tez

nie wybrać żadnego z nich,

W przypadku wyrazenia chęci uczestnictwa części uczniów zar§wno w lekcji religii, jak

i etyki, szkoła umozliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając

odpowiednio {bezkolizyjnie} godziny nauki retigii i etykiw planie zajęć szkolnych,

Uczniom, ktorzy nie korzystają w szkole z nauki religiiletyki lub uczestniczą w nich Poza

systemem oświaty, szkoła zapewnia opiekę lub zajęcia wychowawcze,

uczniowie przebywają w czasie trwania tych lekcji wyłącznie w świetlicy, czytelni szkolnej

lub pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora (wicedyrektora) szkoły, Listę

osób nieuczęszczających na religię lilb etykę sporządza wychowawca klasy,

9. obecność uczniów w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora (wicedyrektora} szkoły, jest

obowiązkowa i podlega sprawdzeniu, o ite lekcja religii lub etyki unnieszczona jest Środku

planu zajęó dydaktycznych daneEo zespołu klasowego. w pozostałych przypadkach

uczniowie przychodzą do szkoły odpowiednio poźniej lub wcze§niej wychodzą"

3,

6,

7,.

10, Szkoła organizuje lekcje religiiletyki

danej klasy ioddziału)" Dla mniejszej

międzyklasowej lub międzyoddziałowej.

dla grupy nie rnniejszej niż siedmioro ucznlow

liczby uczniów zajęcia odbywają się w grupie
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11. W przypadku niewielkiej liczby uczniów uczęszczających na etykę lub religię

{okreŚlonego wyznania), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej
i w porozumieniu z organem prowadzącym, szkoła organizuje zajęcia w grupach
róznowiekowych, łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku
treści nauczania dzielone są na moduły nadające się do realizowania w dowolnej
kolejności.

12. Jeżeli na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niz siedmiu uczniów Dyrektor Szkoły
przekazuje oŚwiadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje zajęcia z etyki
w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwiezchnimi
koŚcioła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

't3" Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy ipodręczniki zatwierdzone przez
właŚciwe władze Kościoła Katolickiego, Połskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołow lub związków wyznaniowych
przedstawione do wiado mości M i n isterstwu Edu kacj i Narodowej.

14. Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposob realizacji zajęc z etyki na wszystkich
etapach edukacyjnych oraz wymagania, jakim powinien sprostac program, zostały
określone w odrębnych przepisach.

15. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zĄęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jezeli religia Iub wyznanie,
do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad
uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady organizacji są
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą,

16. Wszelkie dodatkowe zajęcia dla uczniów w tym czasie odbywają się na zasadzie
dobrowolnego uczestnictwa, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

§12
System oceniania na zajęciach religii/etyki

1, Ocena z religiiietyki jest wliczana do średniej ocen ucznia; nie ma wpływu na promocję

do klasy programowo wyzszej ani na ukończenie szkoły.

§ródroczna i roczna ocena z religii/etyki, obejmująca wiadomości i umiejętności
przedmiotowe, nie wpływa na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Natomiast zachowanie
uczniow na lekcjach religii/etyki wpływa na śródroczną (roczną) klasyfikacyjną ocenę
zachowania.

Ocena bieząca, śródroczna, roczna z religii/etyki na wszystkich poziomach nauczania
i etapach edukacyjnych wyrazana jest cyfrą w skali określonej w § 15,

Uczniowi, ktory uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się takźe roczne
oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęc.

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, otrzymuje ocenę
z kazdego z tych pzedmiotów, ale do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji

2,

3

4.

5.
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rocznej wlicza się jedną o§enę, ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych

uzy*kanych z tych zajęc Jeżeli ustalona w ten sposob §cena nie jest liczbą całkowitą, 10

ocenę tę naieży zaokrąglic do liczby całkowitejw górę,

§. pozytywną ocenę roczną z nauki religii/etyki rnoże otrzymac ten uczeń, który w klasie

prCIgram§WonizszejzostałsklasyfikowanynapozytywnąOcenęroczną.

7. Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania moźe uzyskać uczeń, o ile będzie

uzupełniał braki w sposob uzgodniony z nauczycielem religii/etyki, w takim przypadku,

przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia rowniez te oceny

bieźące, ktore uczen uzyskał w wyniku uzupełniania brakow, Gdy uzupełnienie braków nie

jest mozliwe, uczeń rnoże byc objęty nauką religii/etyki w kolejnym roku szkolnym,

po pzystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego prźez Dyrektora §zkoły"

8. Egzamin klasyfikacyjny, o któryrn mowa powyzej, przeprowadzany jest na zasadach

określonych w wso w § 34 i obejmuje te treści zawańe w programie nauczania, których

uczeń nie zrea{izował we wcześniejszyrł toku kształcenia.

9. Fakt nieklasyfikowania ucznia z religiiletyki nie ma wpływu na promocję do klasy

programCIwo wyższej ani na ukończenie szkoły,

10. uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii/etyki lub uzyskał roczną ocenę

niedostateczną, powinien uzupełnić braki w następnym roku szkolnyrł, w formach

i terminie ustalonych plzez nauczyciela retigii/etyki,

11, oceną końcową z religiiletyki, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkołY, jest

ocena roczna uzyskana pr7:ez ucznia w klasie programowo najwyższej,

12^ Uczniowi kończącemu szkołę podstawową, który uczęszczał na religię lub etykę,

do średniej ocen wlicza się także końcowe ocerły klasyfikacyjne uzyskane z tych zalęć

13. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii izajęcia etyki, do śr,edniej ocen

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych

z tych zaięc. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę nałeży

zaokrąglić do liczby całkowitejw górę,

14. uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki na zasadach okreśionych w § 11 ust, 7

oraz ust. 12 otrzymują ocenę z religiiletyki na świadectwie wydanym przez szkołę

podstawową nr 54 irn. Janusza korczaka w szczeeinie, na podstawie zaświadczenia

katechety lub nauczyciela etyki, ktore dołączone jest do dokumentacji szkolnej,

15. Na świadectwie szkolnynr umieszcza się ocenę z religii ietyki w miejscu oznaczonym

jako,,religialetyka,."'',bezdodatkowychadnotacji,skreśleńlubinnychinformacji
dodatkowych.

16, Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki, nie otrzymuje on ocen

z tych ząęć, co na świadectwie szkolnym aznaaza się za pornocą kreski (,,religialetyka

,}, bez jakichkoiwiek dodatkowych adnotacji,
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17, We wszystkich innych kwestiach nieujętych w niniejszym paragrafie zastosowanie
mają przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 11

§13
ocenianie uczniów

1, Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępow w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogolnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programow
nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole prograrnów
nauczania - w przypadku dodatkowych 7ąęć edukacyjnych.

2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów formułują wymagania edukacyjne niezbędne
do uzyskania ocen biezących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy
prog ramowej i realizowanego program u nauczania.

3, Postępy ucznia w nauce ocenia się, biorąc pod uwagę następujące kategorie:

1) wiadomości {objęte podstawą programową i realizowanym programem nauczania
oraz wykraczające poza podstawę pro§ramową),

2) umiejętności wynikające ze specyfiki danego przedmiotu,

3} zachowania i postawy, takie jak: samodzielność, aktywność na lekcji, pozytywne
nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, zaangazowanie i dociekliwośc
poznawcza, rzetelnoŚĆ, systematycznośĆ, uczestnictwo w lekcji wyrażone pracą
z podręcznikiem, zeszytem i ćwiczeniami, aktywna praca w grupie, uczestnictwo
w konkursach, zajęciach pozalekcy.!nych itp.

4" Ocenianie biezące z za!ęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie ucznłowi 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 uczyc.

5, Nauczyciele zawierają w Przedmiotowych §ystemach Oceniania kryteria oceniania
w zakresie powyzszych kategorii, biorąc pod uwagę specyfikę kazdego przedmiotu

oraz zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

6, Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są w formie pisemnej w dokumentacji
nauczyciela przedmiotu.

§14
System oceniania na pienivszyrn etapie edukacyjnym

1, W klasach 1-1ll oceny: bieząca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami
opisowymi z wyjątkiem religii i etyki, Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja
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nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przęz ucznia. lnformacja ta moze

dotyczyc zarowno proce§u wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. 3'?

Ocena opisowa spełnia następujące funkcje:

1} diagnostyczną - dająca odpowiedź na pytania, .iak daieko w rozwoju jest uczeń

względem wymagań na danym poziomie nauczania,

2) łnformacyjną _ przekazującą, co dziecko zdołało opanować, poznaó, zrozumieć ijaki

był jego wkład,

3) korekcyjną - odpowiadającą na pytanie, nad czyrn uczeń musi ,jeszcze popracować,

co poprawić, zrnienió, udoskonalić,

4} motywacyjną - zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dającą wiarę

we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu,

ocenianie bieżące ucznia w edukacji wczesnoszkolnej odbywa się w klasie, podczas

wielokierunkowej działalności ucznia, Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali

za wysiłek, chęci, wykonaną pracę, Nagradza u§miechem, pochwałą, gestem, innymi

znakarni, takimi jak: naklejki, stemple oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić,

poprawic czy wyeksponować, Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje

go z innyrni.

Nauczyciei klas 1_1ll w ocenianiu bieżącym stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania

wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje

do dalszych wysiłkow. uczeń powinien miec pewnośc, źe w toku uczenia się ma prawo

do popełniania błędow, do rzetelnej informacji, z ktorej jasno wynika, co zrobił dobrze,

co zle, a co musi zrnienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje !"ngtywację

do dalszego wysiłku oraz dokonywania korekty własnych działań, osiągania zamierzonYch

celow,

5, w klasach 1_1ll ustala słę ramowe kryteria wyrnagań edukacyjnych w zakresie opisowej

oceny wiedzy i umiejętności, ktor"e wyrażone są sześcioma poziomami:

1) poziom szósty {6) _ bardzo wysoki: uczeń opanował wiadonrości i umiejętności

wykraczają§e poza podstawę programową, jest aktywny, samodzielnie poszerza

swoją wiedzę, rokuje uzyskiwanie celujących i bardzo dobrych wynikow w dalszej

edukacji,

2) poziom piąty (5} _ wysoki. uczeń bardzo dobrze opanował wiadornoŚci i umiejętnoŚci

programowe, dodatkowo samodzielnie po§ze|Za wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo

dobrych wyników w dalszej edukacji,

3} pozionn czwańy (4) _ średni: uczeń dobrze opanował wiadomości i umie,iętności

prggramowe, pracuje celowo i efektywnie, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych

i dobrych wynikow w dalszej edukacji,

4) poziom trzeci {3) - zadowalający: wiadomości i umiejętności programowe opanCIwane

p*ez ucznia wymagają systematycznego doskonalenia i utnvalania, rokuje on

osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia

i utnłalania wiadomości,
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5) poziom drugi (2) - niski: wiadomości i umiejętności programowe opanowane przez
ucznia wymagają indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach, 13

6) poziom pieruvszy {1) - bardzo ni§ki: uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności
programowych, nie osiągnął kompetencji niezbędnych do dalszej edukacji, nawet
przy indywidualnym wsparciu w niektorych funkcjach,

6. Określone w ust, 5 powyżej ramowe kryteria oceniania stosuje się w ocenianiu biezącym
oraz klasyfikacyjnym: śródrocznym i rocznym z uwzględnieniem Przedmiotowego
Systemu Oceniania.

7. W klasach pierwszych i drugich ocena bieząca wyrazona jest komentarzem słownym lub
pisemnym typu:

1) poziom bardzo wysoki: Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki" Posiadasz
uzdolnienia i rozwijasz je, Nalezą Ci się gratulacjel,

2} poziom wysoki: Bardzo dobrze pracujesz, Robisz duze postępy w szybkim tempie.
Tak trzymaj!,

3} poziom średni: Dobze pracujesz, jednak stac Cię, by było }epiej. Włóz więcej wysiłku
w podejmowane prare, co umozliwi Ci osiągać lepsze wyniki.,

4} poziom zadowalający: Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na
lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca,
wymagająca duzo wysiłku z Twojej strony.,

5) poziom niski: Zbyi mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóź więcej
wysiłku, bądz aktywniejszy, skorzystajz pomocy nauczyciela i rodziców,

6) poziom bardzo niski: Osiągasz niezadowalające rezultaty, Spotkało Cię
niepowodzenie. Pokonasz to, a|e czeka cię bardzo duzo systematycznej pracy,

wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

8, W klasach lll w ocenianiu biezącym dopuszcza się, obok określenia poziomu osiągnięc,
wpisywanie cyfry wyrazającej dany pozionr.

9. PÓłroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi. Oceny te ustalane są zgodnie z ramowymi kryteriarni wymagań
edukacyjnych w zakresie opisowej oceny wiedzy i umiejętności, wyrazonej sześcioma
poziomami, zgodnie zapisamiw ust. 5 powyzej,

10. Ocena zawiera w szczególności:

1 ) osiągnięcia wychowawcze:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych,
c) umiejętnośc współdziałania w zespołe z zachowaniern obowiązujących norrn,

d) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

e} okazywanie szacunku innym osobom,

ł dbałośc o bezpieczeństwo izdrowie własne i innych

2) umiejętność wypowiadania się,

3) technikę czytania i pisania,
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4) podstawy ortografii i gramatyki,

5} umiejętnośc liczenia w zalezności od poziomu nauczania, 14

6) rozwiązywanie zadań tekstowych,

7) wiadomości i umiejętności praktyczne,

8) ogólną wiedzę o otaczającym świecie społeczno - przyrodniczym i umiejętnoŚÓ

wykorzystywania jej w codziennym zyciu,

9} zaangażowanie w zajęcia o charakterze ańystycznym i spońowym,

10) umiejętnośc posługiwania się językiem obcym w zakresie: słuchania, rozumienia

tekstu czytanego, forrnułowania prostych wypowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów

oraz przepisywania zdań iwyrazów,

11) umiejętnośc posługiwania się komputerem, środkami multimedialnymi, wYbranYmi

programami i gnami edukacyjnymi,

12} osobiste osiągnięcia uczniów.

11, Roczne gceny klasyfikacyjne z zaięć edukacyjnych w klasach 1-1ll są ocenami

opisowymi i uwzględniają poziom opanowania przez. ucznia wiadomoŚci i umiejętnoŚci

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogÓlnego dla

pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazują potrzeby rozwojowe i edukacYjne ucznia

związane z przezwyciężeniern trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. OkreŚlają

zmiany w rozwoju dziecka wynikające z całorocznej obserwacji, Konieczne jest zatem

odnotowanie włożonego wysiłku, zaangazowania i aktywnoŚci kazdego ucznia.

12, półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodzicow {PrawnYch

opiekunow) zawiera wskazówki dotyczące dalszej pracy z uczniem. WPis do dziennika

dotyczy wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo

szkolne oraz do arkusza ocen.

13. Rodzice otzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną ŚrÓdroczną ocenę oPisową oraz

w trakcie konsuitacji izebrań.

14, pzy ocenianiu osiągnięc ucznia z dodatkowych zajęc edukacyjnych i religiiletYki

stosuje się ocenę wyrazoną stopniem, zgodnie z zasadami oceniania obowiązu,!ącYmi

w klasach lV-Vl" W ocenie biezącej pracy ucznia moźna sto*ować ocenę:

1) słowną - wyrazoną ustnie,

2} pisemną,

3} wyrażoną symbolem graficznym,

4) stopniern * zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymiw klasach tV-Vl,

15, W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna nroŻe postanowiĆ o powtarzaniu

klasy przez ucznia klasy 1-1ll. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasY

po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię

psychologiczno_pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
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§ 15

System oceniania na drugim etapie edukacyjnym 15

1, W klasach lV-Vl oceny bieżące araz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

z obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych ustala się w stopniach według
następującej skali:

1) stopień celujący - §,

2) stopień bardzo dobry - 5,

3) stopień dobry - 4,

4} stopień dostateczny - 3,

5) stopień dopuszczający - 2,

6) stopień niedostateczny - 1,

2, Pozytywnymi ocenami biezącymi i

o których mowa w ust. 1 pkt 1-5"

klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach,

3. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mcwa
w ust. 1 pkt 6.

4, Stopnie biezące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym
dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu, cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

5, §kalę ocen określoną w ust, 1 razszerza się poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej,

dobrej, dostatecznej znaków,,+" i ,,-u, a do oceny dopuszczającej znaku ,*" w przypadku

wystawienia ocen cząstkowych {biezących), nie dotyczy to ocen rocznych i śródrocznych.

,,*" aznacza osiągnięcia ucznia blizsze wyzszej kategorii wymagań, ,,-,, - niższej kategorii
wymagań,

6, Oceny biezące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a takźe śródroczne, roczne i końcowe oceny
klasyfikacyjne zachowania dla:

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawnośc intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

znacZnym,

2> ucznia posiadającego orzeczenie o potzebie kształcenia specja}nego wydane
ze względu na niepełnosprawności sprzęzone

są ocenami opisowymi,

§16
Ogólne kryteria ocen

1. Ustala się następujące ramowe kryteria oceniania uczniów klas lV-Vl, odpowiadające
wyrnaganiom edukacyjnym na poszczególne stopnie szkolne:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, ktory opanował treści i umiejętności wykraczające
poza program danej klasy, czyli:



Wewnątrzszkolny System Ocen ian ia

a) samodzielnie itwórczo rozwija własne uzdolnienia,

b} posiada zakres wiadomości i umiejętności wykraczający poza podstawę 
'6

programow ą oraz wymagania programowe,

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretyeznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje

rozwiązania nietypowe,

d) samodzielnie, bez pomocy nauczyciela wyjaśnia zjawiska będące

przedrrriotem nauczania,

e) posiada poprawny styl i język wypowiedzi, swobodę w posługiwaniu się

terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęc edukacyjnych,

ą uczestniczy i odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych formach

aktywności związanych z danyrni zajęciami edukacyjnymi ikonkursy

przedmiotowe, zawody spońowe);

2} ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

w danej klasie,

b) sprawnie posługuje slę zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie

problenry teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

w nowych sytuacjach,

c} stosuje poplawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się

obowiązującąWdanymp[przedmiocieterminologią,precyzyjnoŚcią
i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, ktory:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności okreŚlonych programem nauczania

w danej k|asie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania

zawańe w podstawach programowych iokoło 70%),

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,

c) rozumie uogólnienia i związki między treściami prg§ramowymi oraz, przy

inspiracji nauczyciela, wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,

d) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujrnowane za pomocą terminologii

właściwejdladanejdziedzinywiedzy,tworzywypowiedziklarowne
w stopniu zadowalającym, popełnia w wypowiedzi ustnej i pisemnej nieliczne

usterki siylistyczne, wypowiedzi cechuje umiarkowana zwięzłośc;

4} ocenę dostateczną otrzynruje uczeń, który:

a} opanował zakres materiału programowego ograniczony d0 treści

podstawowych (w zakresie odtwarzania powyże.i 50%),

bi rozumie tylko najwazniejsze związki i powiązania logiczne nniędzY treŚciami;

c) rozurnie podstawowe uogólnienia,
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d) rozwiązuje typowe zadania teoreiyczne lub praktyczne o średnim stopniu

trudności, L7
e) posiada przeciętny zasób słownictwa, posługuje się językiem zblizonym

do potocznego, jego wypowiedzi cechuje mała kondensacja i klarowność,

5) ocenę dopuszczającą otzymuje uczeń, który:

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia

związków i uogólnień,

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury

odtwarza mecha niczn ie, bez urn iejętności wyjaśn i an ia zjawisk,

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy,

ma trudnościw formułowaniu myśli;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, ktory:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawan,li

programowymi, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemozliwiają

dalsze zdobywanie wiedzy,

b) nie jest w stanie rozwiązac zadań o niewielkim elementarnym stopniu

trudności,

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
iumiejętności,

2. Określone w ust.1 powyżej ramowe kryteria oceniania stosuje się w ocenianiu biezącym,

środrocznym i rocznym z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu, Przedmiotowego
Systemu Oceniania.

§17
Formy pracy ucznia podlegające ocenianiu

1, Ustala się następujące podstawowe formy sprawdzania osiągnięc edukacyjnych uczniów
w klasach 1-1ll:

1) ustne {werbalne), jak np,: dialog, opowiadanie, recytacja, opis, aktywność podczas

lekcji,

2} pisemne, jak np,: sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, kańy pracy,

testy diagnozujące kompetencje ucznia,

3) sprawnościowo-praktyczne {mimiczno-behawioralne), jak np"; prace i działania

ańystyczne, sprawność ruchowa itp.

2. Do osiągnięc uczniów klas 1-1ll ocenianych na bieżąco przez nauczyciela należy zaliczyć:

1} ciche czytanie ze zrozumieniem
2) głośne czytanie
3) przepisywanie z tablicy i druku

4) pisanie ze słuchu
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5) pisanie z pamięci

6) wypowiedzi ustne 18

7} wypowiedzi pisemne, takie jak: list, opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie

s) sprawdziany, kańkowki, zadania domowe, dyktanda, kańy pra§y, testy

diagnozujące kornpetencje ucznia

9) recytacja

1 0) samodzielne zdobywanie wiadomości, lekturę

1 1) dostrzeganie zjawisk przyrodniczych

12) liczenie pamięciowe

13) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych

14) układanie zadań i rozwiązywanie zadań tekstowych

1 5} przeprowadzanie pomiarów

1 6} stosowanie wybranych technik plastycznych i technicznych

17) dokładnośc i estetyka wykonania prac

18) gra na wybranym instrumencie

19) śpiew
20) czytanie izapisywanłe nut, rozpoznawanie utworów muzycznych

21 ) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

22) zaangazowanie

23) aktywnośc na lekcji

24) pracę w zespole

3. Ustala się następujące podstawowe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

klas lV-Vl:

1) prace ktasowe - dotyczą tylko języka polskiego i matematyki, zaplanowane są

na jedną godzinę lekcyjną, rninimum 2-3 razy w pÓłroczu, zapowiedziane i zaPisane

do dziennika lekcyjnego z dwutygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją

powtórzeniową,

2) spł,awdziany - zaplanowane na jedną godzinę |ekcyjną, dotyczące całego działu (lub

duzej części działu}, minimum ?,3 w półroczu, zapowiedziane pxynajrnniej

z tygodniowym wyprzedzeniem, zapisane do dziennika lekcyjnego, PoPrzedzone

lekcją powtórzeniową,

3) testy diagnozujące - badające przyrost wiadomości i umiejętności uczniów

(na wejściu i wyjściu oraz biezące) - zapowiedziane co najrnniej z tYgodniowYrn

wyprzedzeniem,

4) kańkowki - obejmujące zakres treściowy ostatnich 1-3 tematów. Czas przeznaczony

na kańkówkę nie może przekroczyć 113 lekcji" Jest ona równoznaczna

z odpytywaniem ustnym, lecz nie może go zastępowaó,

5) odpowiedzi ustne _ obejrnujące zakres treŚciowy ostatnich 2-3 ternatów,

6) zadania domowe,

7} zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

s) inne, jak np.: aktywnośc, praca W zespole, prace dodatkowe, obserwacje,

doświadczenia, zadania praktyczne, ańystyczne, testy sprawnościowe _itp.
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§18
Zasady obowiązujące w ocenianiu ustnych i pisemnych wypowiedzi uczniów t9

1, Uczniowie mają prawo znaó zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz
wymagania, jakim będą musieli sprostac,

2" W tygodniu mogą się odbyć dwa sprawdziany (prace klasowe) lub praca klasowa
i sprawdzian, przy czym nie więcej niz jeden dziennie.

3, Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu pod warunkiem uzyskania
zgody 2l3 uczniów danego zespołu klasowego.

4. Kańkówki, odpowiedzi ustne mogą, ale nie mu§zą, byc zapowiadane przez nauczyciela.
Uczeń moze być odpytany z bieżącego materiału w formie ustnej lub pisemnej (kartkowki)

na kaźdej lekcji,

5. Uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnych i kartkówek jeśli wylosował ,,szczęśliwy
numerek" (zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Samorząd Uczniowski),
z wyjątkiem prac domowych oraz zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy
i umiejętności (sprawdziany, kańkówki, prace klasowe),

6. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, takie jak prace

klasowe, sprawdziany i kartkówki, powinny być poprawione i ocenione przez nauczyciela
w ciągu 14 dni od ich napisania przez ucznia. Z wyłączeniem czasu, w jakim nauczyciel
przebywał na zwolnieniu |ekarskim,

7, W pracy pisemnej ocenie podlega.

1) zrozumienie tematu,

2} znajomość opisywanych zagadnień,
3} sposob prezentacji,

4} konstrukcja pracy ijej forma graficzna,

5) język,

6) estetyka zapisu,

8. W odpowiedzi ustnej ocenia podlega:

1) znajomośćzagadnienia,
2} samodzielnośćwypowiedzi,
3) kultura języka,

4} precyzja, jasność, oryginalnośc ujęcia tematu,

9" Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespoł lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają następujące umiejętności:

1) planowanie i organizacja pracy grupowej,

2) efektywne współdziałanie,

3i wywiązywanie się z powierzonych ról,

4} rozwiązywanie problemów w sposób tworczy,

ł.,l. ].,]] ],,.1 ] . :]|j a:]:.l] l]
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1§, Nauczyciel w ocenianiu biezącym, na wszystkich etapach i poziomach nauczania,

stosuje elementy oceniania kształtującego, takie jak: Ż0

1) określenie celow lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ktore informują go, czego

i po co się uczy,

2) fornrułowanie pytań kluczowych, skłaniających do rnyŚlenia, ukierunkowującYch

pracę uczniów i aktywizujących ich zaangażowanie w proces uczenia się,

3) stosowanie pytań otwańych słuzących rozwiązywaniu problemów przy

jednoczesnym wydłuzeniu czasu potrzebnego na poszukiwanie odPowiedzi, takŻe

poprzez pracę w parach,

4) ustalenie z uczniami kryteriow oceniania {,,nacobezu"), czyli tego na co będzie

zwracał uwagę nauczyciel przy ocenianiu sprawdzianu, pracy klasowej, odPowiedzi

ustnej, zadania domowego, projektu, doświadczenia itp"

5) przekazywanie uczniorn inforrnacji zwrotnej, rnające.i forrnę komentarza pisemnego

lub ustnego do pracy ucznia, ktora zawiera:

a) wyszczegolnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b} odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony

uczfiia, aby uzupełnic braki w wiedzy oraz opanowaĆ wymagane umiejętnoŚci,

c}wskazÓwki_wjakisposobuczęńpowinienpoprawićpracę,
d) wskazówki _ w jakim kierunku uczeń powinien pracowac dalej;

6) stosowanię oceny kolezeńskiej i samooceny, ktore umozliwiają uczniom uczenie się

od siebie oraz kształtują poczucie odpowiedzialnoŚci za własną naukę,

11, lnne, nieujęte powyźej, formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje się

zgodnie ze specyfiką danego przedmiotu, poziomów i etapów edukacyjnych oraz

zapisami w Przedrniotowym §ystemie Oceniania,

12. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia

się ocenę roczną i śródroczną, nie powinna byó mniejsza niż podwojona liczba godzin

dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniejsza niz 5,

.13. oceny podawane są uczniom do wiadomości ina bieżąco wpisywane do dziennika

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak rowniez inne spostrzezenia dotyczące

postępów edukacyjnych ucznia, mogą byc wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako

informacja dla rodzicow {prawnych opiekunowi i winne byc podpisane przez rodziców

(prawnych opiekunowi.

§22

1" W klasach 1-1ll uczeń może otrzymac ze sprawdzianÓw, testów, kańkowek iinnYch Prac

pisemnych ocenę w forrnie zapisu słownego wyrażonego poziomem nauczania, według

następujących kryteriów obejmujących procent ich wykonania:

1)100%iTzzadaniadodatkowego-poziombardzowysoki
2i 90% - 100% - poziom wysoki

3) 7aa/a, 89% - poziorn średni

4) 51alg - 69% - poziorn zadowaiający
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5) 30% - 50% - poziom niski
6) OBla - 29a/a - poziom bardzo niski 21

2. W klasach lV-Vl uczeń moze otrzymać z prac klasowych, sprawdzianow, kańkówek,
innych prac pisemnych (iak np. pisanie ze słuchu, pisanie róznych form wypowiedzi
z języka polskiego, testy diagnozujące, sprawdzające) oceny według następujących
kryteriow obejmujących procent ich wykonania;

1 ) 100% i Yz zadania dodatkowego - celujący
2} 90% - 100% - bardzo dobry

3) 70a/a - 789a/a - dobry
4i 51a/a - 69% - dostateczny
5) 30% - 50% - dopuszczający
6) aoń - 29g/a - niedostateczny

Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

Oceny niedostateczne i dopuszczĄące z prac klasowych i sprawdzianow mozna poprawic
tylko raz w ciągu dwoch tygodni od sprawdzenia ich przez nauczycieła, w formie
i na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedrniotu. Poprawiona ocena wpływa
na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną.

Dopuszcza się mozliwość dwukrotnej poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej
ze sprawdzianu (pracy klasowej), za zgodą i w formie określonej przez nauczyciela
przedmiotu, zwłaszcza uczniom w przypadku dłuzszej usprawiedliwionej nieobecności,
choroby lub sytuacji losowej będącej ich udziałem.

Dopuszcza się mozliwośc jednorazowej poprawy oceny dostatecznej i dobrej
ze sprawdzianu (pracy klasowej), wyłącznie za zgodą i w formie określonej przez
nauczyciela przedmiotu, z zastrzeźeniern warunków określonych w ust, 5. Ocenę
z poprawy wpisuje się do dziennika lekcyjnego, jeśli jest ona wyższa od pierwotnie

uzyskanej, Ma ona wpływ na śródrocznąi raczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu.

Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, pracy klasowej, pisze pracę pisemną
w terrninie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie zgłosił się i nie pisał pracy klasowej,
sprawdzianu w terrninie uzgodnionym 7 nauczycielem, uzgadnia z nauczycielem
pzedmiotu nowy termin, jednak nie dłuzszy niz tydzień od pienvszego ustalonego
terminu.

Uczeń, który dwukrotnie, mimo uzgodnionego z nauczycielem terminu, nie przystąpił

do pisania pracy klasowej lub sprawdzianu ma niezaliczony dział programu nauczania,
co powoduje obniżenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęc edukacyjnych,

10. Zapisu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku ucznia, który nie zgłosił

się w wyznaczonych terminach z ważnych przyczyn losowych, zdrowotnych,

usprawiedl iwionych przez rodzi ca (prawnego opieku na),

7,

8.

V
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11. Zasady poprawiania kańkowek określa nauczyciel prowadzący zajęcia przedmiotowe,
22

12, oceny z diagnozy wstępnej, koncowej oraz bieżącej nie podtegają pcprawie, pełnią

funkcjęrnonitorowaniapostępowuczniów,mająwpływnaklasyfikacjęroczną
{środroczną), ale o niej nie decydują.

§23

1, Uczeń klas l-Vl, po usprawiedliwionej nieobecności na zajęeiach, ma prawo byc

nieprzygotowany do lekcji w zakresie:

1) w pierwszym dniu po niecbecności trrrającej co najmniej tydzień - nie odrobić

pisemnych prac domowych,

?) przez trzy kolejne dni nauki uzupełnia nrateriał realizowany podczas jego

nieobecności {wiadomości, zeszyty itp,), w tyrn okresie jest zwolniony z odpowiedzi

ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości,

2, pozostałe warunki niepzygotowania ucznia do zajęć szkolnych określa przedmiotowy

System Oceniania.

3, Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,

sprawdzianow i kartkowek bezpośrednio po kilkudniowej (minimum 3 dni) i dłuźszej

wycieczce szkolnej.

4, Nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kańkówek, nie wystawia się ocen

za odpowiedzi ustne, zadanie domowe w pierwszym dniu po feriach zimowych, dłuższych

przenłach świątecznych izimowa i wiosenna przerwa świąteczna) oraz bezpośrednio

po powrocie nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego,

5. oceny ze wszystkich form sprawdzania wiadomości i urnie.!ętności uczniów zapisuje się

w swobodny układ kolumn {haseł) w dzienniku zajęc lekcyjnych na stronie przeznaczonej

dla danego przedmiotu.

§, W ocenianiu biezącym w dzienniku zajęć lekcyjnych, na kazdym etapie edukacyjnym,

stosuje się zapis cyfrowy określający poziom opanowania wiadomości i umiejętności

ucznia.

§24

Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

1. §prawdzanie wiedzy i unriejętności uczniów, odbywa się także popżez następujące

formy;

1} diagnoza wstępna w klasach l (edukacja polonistyczna, matematyczna,

przyrodniczo.społeczna)orazlV.Vlzprzednniotow.językpolski,matematyka'język
obcy, przyroda, historia i społeczeństwc _ przeprowadzana do końca września

danego roku szkoinego,

2) diagnoza śródroczna w klasach ll oraz błeząca z 1ęzyka polskiego w klasach lv _ vl,
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3) diagnoza końcowa w klasach ll! (testy trzecioklasisty) oraz lV-Vl z przedmiotów;
język polski, rnatematyka, język obcy, przyroda, historia i społeczeństwo Ż3
przeprowadzana do końca maja lub na początku czerwca danego roku szkolnego.

Uczniowi, ktory objęty był nauczaniem zorganizowanym przez placowkę medyczną
(szpital, sanatorium) lub uczęszczał da inne.i szkoły * oceny tam uzyskane wpisuje się
do dziennika lekcyjnego na podstawie wydanego uczniowi zaświadczenia - wykazu ocen.

Oceny z wykazu ocen do dziennika lekcyjnego wpisuje wychowawca, O fakcie tym
zobowiązany jest poinformować nauczyciela przedmiotu, z ktorego została wpisana
ocena.

Oceny, o których rnowa w ust. 2 i 3 powyżej, nauczyciel prowadzący obowiązkowe
i dodatkowe zajęcia edukacyjne uwzględnia przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej.

ZaŚwiadczenie - wykaz ocen * wydane przęz placowkę medyczną lub szkołę, znajduje
się w dokumentacji wychowawcy klasy, nie krócej niz do końca biezącego roku
szkolnego.

§25

Rodzice (prawni opiekunowie) na bieząco otrzymują inforrnacje o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

Uslala się następujące warunki i okoliczności przekazywania biezących informacji:

1) wpisy w dzienniczku ucznia, zeszycie przedmiotowym, ćwiczeń, korespondencji,
2} spotkania indywidualne rodziców z nauczycielem pzedmiotu lub wychowawcą

klasy oraz innymi szkolnymi specjalistami podczas ich dyzuru lub informowanie
za pornocą rozmowy telefonicznej,

3) konsultacje,

4) zebrania rodziców (informacje przekazywane §ą w formie ustnej lub pisernnej),

5) zapis elektroniczny na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.

W przypadku braku mozliwości kontaktu z rodziceł,n (opiekunem prawnym) na zasadach
określonych w ust,2, zostanie on zapro§zony do szkoły listem poleconym.

W razie nieskuteczności działań określonych w ust. 2 i 3 powyzej, wychowawca klasy,
w obecności pedagoga szkolnego (lub pielęgniarki w razie jego nieobecności},
przeprowadza wizytę w domu ucznia,

§26
ocenianie zachowania

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przęz wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniow danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współzycia społecznego i norm etycznych, obowiązków ucznia określonych w Statucie

2,

4,

1.
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$zkoły, w oparciu o kryteria oceniania zachowania zawarte w Wewnątrzszkolnym . J,

Systemie Oceniania. L'ł

2. ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a} przygotowywanie się do zajęó lekcyjnych, odrabianie pra§ domowych,

systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,

bi aktywny udział w lekcjach,

c} uzupełnianie braków izaległości w nauce spowodowanych nieobecnoŚcią

w szkole, zgodnie z usialeniami nauczycieli poszczegolnych przedmiotÓw,

d) noszenie stroju spońowego podczas ząęc wychowania fizycznego, zgodnie

z wymogarr,}i nauczyciela prowadzącego oraz obuwia zmiennego,

e} wypełnianie poleceń i przebywanie rniejscach wyznaczonych przez

nauczyciela i innych pracowników szkoły,

ł przestrzeganie §tatutu §zkoły oraz regulaminow, w tym: ŚwietlicY, stołÓwki,

bib|ioteki i czytelni, placu zabaw, obiektów spońowych oraz wszelkich innych

zarządzen Dyrektora Szkoły,

g) wywiązywanie się z samodzielnie podjętych obowiązkow (np. uczęszczanie na

koła zaintere§owań, zajęcia wyrównawcze, konsultacje, przygotowywanie się

dokonkursow'uczestnictwowzawodachspońowychitp,),
h) udział w imprezach, uroczystościach, akcjach, zawodach spońowych

organizowanych pzez szkołę,

i) usprawiedliwianie na bieząco nieobecności,

j} systematyczne noszenie dzienniczka ucznia, zeszytów zachowania,

okazywanie ich na zajęciach szkolnych,

k) stosowanie się do obowiązująceEo z szkole zakazu korzystania telefonÓw

komórkowych i z lnternetu oraz urządzeń rejestrujących dŹwięk i obraz

podczas przerw, zajęc szkolnych oraz uroczystości, z wYjątkiem ulzYskania,

za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela, zgody DYrektora §zkołY,

l) noszenie odświętnego stroju uczniowskiego w czasie świąt szkolnych

iutoczystości, {np.święto patrona szkoły, pasowanie na ucznia araz

rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego), sprawdzianu uczniÓw klas Vl,

konkursow itp. Za stroj galowy uznaje się ubior w kolorystYce czerń, biel,

granat, bez elementów charakterystycznych dla odziezY codziennej

lub sportowej;

- dla dziewczynki biała bluzka oraz ciernna spódnica lub sPodnie,

- dla chłopca biała koszula i ciemne spodnie,

rn) noszenie schludneEo, czystego i przyzwoitego stroju w pozostałe dni nauki

szkoinej, a więc nienoszenie ubiorów wyzywających _ odkrytych pleców,

brzuchow, głębokich dekoltow, zbyt krotkich spodnic iszońÓw, noszenie

czapek i kapturów, drogiej bizuterii (dopuszcza się noszenie dYskretnej

i niezagraźającej uszkodzeniu ciała bizuterii), za ktorą szkoła nie Ponosi
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odpowiedzialności, a także kontrowersyjnych fryzur, farbowania włosów,

malowania paznokci, stosowania makijażu; 25

2} postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a) po§zanowanie mienia szkolnego (ławki, toalety, pomoce dydaktyczne, sprzęt
nagłaśniający, spońowy, multimedialny itp,),

b) naprawienie wyrządzonej szkody lub odkupienie zniszczonego mienia,

c) pozostawianie pomieszczeń oraz otoczenia szkoły w nalezytym porządku,

d) poszanowanie rzeczy własnych i cudzych (tornistry, kuńki, przybory szkolne
itp.),

e) korzystanie z szatni i szafek w sposób do tego przeznaczony (pozostawianie

odziezy wierzchniej i obuwia zmiennego),

ł informowanie osób dorosłych o zaistniałym incydencie niszczenia mienia,
g) wywiązywanie się z samodzielnie podjętych obowiązków rnających na celu

dobro społeczności uczniowskiej np, zbiorka rnakulatury, akcje szkolne,
charytatywne, szkolne zawody spońowe, reprezentowanie klasy,

h) przychodzenie do szkoły zgodnie z planem {nie wcześniej niz 10 min. pzed
lekcjarni iopuszczanie szkoły nie póżniej niż 10 min. po zakończonych
zajęciach szkolnych, w tym kołach zainteresowań i zajęciach
wyrównawczych),

i) oczekiwanie na zajęcia szkolne w świetlicy lub czytelni szkolnej,
j) przebywanie w świetlicy szkolnej lub czytelni w przypadku nieuczęszczania na

religię lub/i etykę;

3) dbałośc o honor itradycje szkoły:

a) kulturalne zachowanie się podczas szkolnych i pozaszkolnych imprez oraz
uroczystości,

b) poszanCIwanie symboli narodowych, szkolnych i religijnych,

c} godne reprezentowanie szkoły podczas konkursów i zawodów spońowych na

róznych szczeblach,
d) kultywowanie waznych dla szkoły uroczystości (np. święto patrona szkoły,

pasowanie na ucznia, udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego,
imprezy izawody spońowe, festyny rodzinne i inne),

e) posiadanie i poszanowanie legitymacji szkolnej jako dokumentu swej

toźsamości;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej:

a) nieużywanie wulgaryzmów i slangu,

b) uzywanie słownictwa powszechnie przyjętego za kulturalne;

5) dbałość o bezpieczeństwo izdrowie własne oraz innych osob.

a) zgłaszanie konfliktów, bójek, właściwie reagowanie w sytuacjach

konfliktowych (łagodzenie konfliktów, pzeciwstawianie §ię przejawom

przemocy i agresji), informowanie dorosłych o zaistniałych sytuacjach

konfliktowych,
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b) noszenie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,

c) dbanie o higienę ciała i stroju, 26

d) przestrzeganie bezwzględnego zakazu opuszczania terenu szkoły podczas

przerw i zajęc szkolnych;
_ uczeń moźe opuścic budynek szkoły pzed zakończenienn zalę*, p§

zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemneEo

zaświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów,

_ w przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może

być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadonnieniu i sprowadzeniu

rodziców lub opiekunów prawnych, Do cza§u przybycia rodzicow (opiekunow

prawnych) uczeń przebywa pod opieką szkoły,

_ jezeli uczeń sarnowotnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialnośó za to

ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni" opuszczone lekcje nie

mogą byc usprawiedliwione,

e) przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren szkoły i używania niebezpiecznych

narzędzi, przedmiotów i substanĄi zagrażających zdrowiu iżyciu {petardy,

noże, scyzoryki, gazy, gwoździe, igły itp,),

f) właściwe odzywianie się {przynoszenie i spozywanie drugiego śniadania lub

korzystanie z oferty stołowki szkolnej),

g} przestraeganie zakazu stosowania używek (palenia tytoniu, picia

brania narkotyków) oraz nienamawianie innych do ich zażywania,

h)podporządkowaniesięogolnieprzyjętymnormomspołecznym{przestrzeganle
zakazu przebywania dzieci poza domem, po godzinie 22 bez opieki osób

dorosłych);

6) Eodne, ku|turalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a) właściwe zachowanie się podczas apeli, uroczystości, imprez, zawodów

spońowych w szkole i poza nią,

b) właściwe zachowanie się na wycieczkach, w kinie, muzeum, kościele itp,,

c) właściwe zachowanie się podczas śpiewania isłuchania hymnu,

d) kulturalne zachowanie się w świetlicy szkolnej i podczas spożywania posiłków

w stołówce szkolnej,

e) właściwe zachowanie §ię na lekcjach, zajęciach dodatkowych, kołach

zainteresowań, podczas przerw, w tym:

- przestxeganie ustawienia przed klasą,

_ przebywanie w odpowiednich dla poziornow 1_1ll ayaz lv_vl częściach

budynku szkoły,

- spokojne przemieszczanie się po korytarzach,

- uczestnictwo w zabawach niezagrażających bezpieczeństwu innych osob,

_ przestrzeganie zakazu zabawy w toaletach, szatni, siadania na parapetach,

naruszania klap oddymiających;

7} okazywanie szacunku innym osobom:

a} stosowanie forn,l grzecznościowych zEodnie z obowiązującymi normami,

alkoholu,
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b) respektowanie poleceń pracowników szkoły,

c) właściwy stosunek do osób chorych, niepełnosprawnych, słabszych 27
iw podeszłym wieku,

d) okazywanie szacunku rówieśnikom i osobom dorosłym (nieuzywanie

obraźliwych i wulgarnych, słów, gestów, wyzwisk) bez względu na wygląd
zewnętrzny, kolor skóry, płeó, stan zdrowia, światopogląd, sytuację rodzinną
i mozliwości intelektualne,

e) czynienie zadoścuczynienia za spowodowanie innym przykrości, kzywdy czy
smutku (np. przeprosiny).

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie pzez, Radę Pedagogiczną warunków i sposobu ocenłania zachowania,
ocenianie biezące i ustalanie śródrocznej Qraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyzszej niz przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyj nej zachowania.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2} udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępow w zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

o postępach w zachowaniu się ucznia.

5. Wychowawca klasy na początku kazdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warilnkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niz przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

6, Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwcjowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy lV ustala się
według następującej skali:

1) wzorowe * wz
2) bardzo dobre - bdb

3) dobre - db

4) poprawne - pop

5) nieodpowiednie * ndp

6) naganne - ng
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8, w klasach 1_1tl ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
28

§27

Kryteria ocen zachowania uczniów klas 1-1ll

1, Oceny opisowe zachowania ustala się według zapisu słownego, ktory wskazuje postawy,

jakinni powinien wykazywaó się uczeń. w opisie stosu.le się określenia:

1) zawszg przestrzega ustalonych reguł izasad zachowania:

a} uczeń zawsze zw{aca §ię kulturalnie i taktownie do osób dorosłYch

irowieśnikow,

b) jest zawsze koleżeński,

c) nigdy się nie spóźnia na zajęcia,

d)wzorowozachowujesiępodczaswycieczek,wyjść,uroczystoŚciizajęc
szkolnych,

e) sumiennie i rzetelnie pełni powierzone ffiu przez nauczycie}i funkcje, nP,

dyżurnego,

f)zawszedbaiszanujemienieWłasne,cudzeiszkołne,
g) aktywnie i chętnie uczestniczy w zyciu ktasy i szkoły,

h) zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

i) zawsze,iest przygotowany do zajęc,

j) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

k) przestrzega regułaminów szkolnych,

l)okazujeszacunekdlasymboliszkolnychinarodowych,
m) czynnie udziela się w akcjach charytatywnych;

z} najczę§ciej przestrzega ustalonych reguł i zasad zachowania:

a) uczeń najczęściej przestrzega norm kulturalnego zachowania §ię wobec

rówieśników i dorosłych,

b) aktywnie wspołpracuje w grupie, pomaga innym,

c) jest zyczliwy, koleżenski w stosunku do rÓwieŚnikow w czasie nauki i zabawY,

d) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, zawsze pomaga uczniom

niepełnosprawnym i słabszyrn,

ei włącza się w działalność charytatywną,

ł przeciwstawia się agres,ii iwandalizmowi,

g} aktywnie uczestniczy w zyciu klasy i szkoły,

h) sumiennie wykonuje prace i powierzone mu funkcje przez nauczyciela,

i) zna i pielęgnuje tradycje szkoły,

j) zawsze jest punktualny i przygotowany do zajęc,

3) na ogół przestrzega ustalonych reguł i zasad zachowania:

a) uczeń na ogoł zwraca §ię kulturalnie i taktowrłie do osób dorosłYch

irowieśnikow,

b} stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

c) jest koleżeński,
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d) sporadycznie spóźnia się na zajęcia,
e} bez zastrzeżen zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 29

szkolnych" Zdarza mu się sporadycznie zaniedbać powierzone mu przez
nauczycieli funkcje, np, dyzurnego,

ł dba i szanuje mienie wła§ne, cudze i szkolne,
g) chętnie uczestniczy w zycitl klasy i szkoły,
h) utrzymuje ład i poządek w miejscu pracy,

i) sporadycznie jest nieprzygotowany do ząęć,
j} sporadycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego,
k) sporadycznie nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np, brak

odpowiedniego stroju na uroczy§tości, brak nalezytego szacunku dla symboli
szkolnych i narodowych),

l) rzadko reaguje agresją izłością w kontaktach z rówieśnikami lub dorosłymi;

4) ma trudności z pzestrzeganiem ustalonych reguł i zasad zachowania:
a) uczeń ma trudnościze zwracaniem się kulturalnie i taktownie do osob dorosłych

irowieśnikow,
b} zdarza mu się nie przestrzegac zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje

zachowanie po zwróceniu uwagi ?rzel nauczyciela,
c) zwykle jest kolezeński,
d) czasami narusza obowiązujące normy, nie przestrzega postanowień

wynikających ze szkolnych regulaminów oraz nie stosuje się do poleceń

i zarządzeń,
e) często spoźnia się na zajęcia,
f) nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zĄęć szkolnych,
g) zwykte sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,

np. dyzurnego,

h) zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
i) nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np brak

odpowiedniego stroju na uroczystości, brak nalezytego szacunku dla symboli
szkolnych i narodowych),

j) zdarzaią mu się zachowania agre§ywne i impulsywne,

k) zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

l) czasami bywa niepzygotowany do zajęc;

5) rzadko przestrzega ustalonych reguł i zasad zachowania.
a} uczeń niegrzecznie i nietaktownie zachowuje się w stosunku do osób dorosłych

irówieśników,
b) okazuje brak szacunku i narusza godność innych,

c) nie przestrzega zasad bezpieczeń§twa, swoim |ekkomyślnym zachowaniem
naraża na niebezpieczeństwo innych,

d) lekcewazy uwagi dotyczące swojego postępowania i zachowania, a nakładane

na niego kary nie przynoszą oczekiwanej poprawy,

e) nie potrafi współdziałac w zespole, wywołuje konflikty,
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d) sporadycznie spóźnia się na zajęcia,
e) bez zaslrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęc 29

szkolnych. Zdarza mu się sporadycznie zaniedbać powierzone mu przez
nauczycieli funkcje, np. dyźurnego,

ł dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
g) chętnie uczestniczy w zyciu klasy i szkoły,

h} utrzymuje ład i poządek w miejscu pracy,

i) sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć,
j) sporadycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego,
k) sporadycznie nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np, brak

odpowiedniego stroju na uroczystości, brak nalezytego szacunku dla symboli

szkołnych i narodowych),

l) zadko reaguje agresją i złością w kontaktach z rówieśnikami lub dorosłymi;

4} rna trudności z przestzeganiem ustalonych reguł i zasad zachowania:
a} uczeń ma trudności ze zwracaniem się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych

irowieśników,
b} zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje

zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela,
c) zwykle jest koleżeński,

d) czasami narusza obowiązujące normy, nie przestrzega postanowień

wynikających ze szkolnych regulaminów oraz nie stosuje się do poleceń
i zarządzen,

e) często spóznia się na zajęcia,
f) nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zĄęć szkolnych,
g) zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powiezone mu ptzez nauczycieli funkcje,

np. dyzurnego,

h) zwykte dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
i} nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np brak

odpowiedniego stroju na uroczystości, brak nalezytego szacunku dla symboli
szkolnych i narodowych),

j) zdazĄą mu się zachowania agresywne i impulsywne,

k) zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

l) czasami bywa nieprzygotowany do zajęć;

5) rzadko przestrzega ustalonych reguł i zasad zachowania:

a) uczeń niegrzecznie i nietaktownie zachowuje się w stosunku do osob dorosłych

irowieśników,

b) okazuje brak szacunku i narusza godność innych,

c) nie przestrzega zasad bezpieczeń§twa, swoim |ekkomyślnym zachowaniem
nar aża na niebezpieczeństwo innych,

d) lekceważy uwagi dotyczące swojego postępowania i zachowania, a nakładane

na niego kary nie przynoszą oczekiwanej poprawy,

e) nie potrafiwspółdziałać w zespole, wywołuje konflikty,
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ł nie reagr,lje na oznaki niszczenia mienia, zdarzają mu się PrÓbY dokonYwania

zniszczen lub nakłaniania innych do tego typu zachowań, 30

g) nie szanuje symboli szkolnych i narodowych,

h) bardzo często spóźnia się,

i) jest nieprzygotowany do zaięć i nie utrzymuje ładu i pol"ządku w miejscu pracy;

§i nigdy nie pzestrzega ustalonych reguł i zasad zachowania:

a} nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,

b) jest niekoleżeński i konfliktowy, często bierze udział w kłotniach, bójkach

i sporach,

c) nagminnie spoźnia się na zajęcia,

d) sprawia kłopoty wyohowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęc szkolnych,

e)niewywiązujesięzpowierzonychmufunkcji,np'dyŹurnego'

ą niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego,

g) niechętnie uczestniczy w zyciu klasy i szkoły,

h} nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu placy,

i) bardzo często jest niepzygotowany do zajęc,

ji symbole szkolne i narodowe nie stanowią dla niego żadnych wańoŚci, obce są

rnu tradycje i zwyczaje panujące w szkole,

k) narusza nagminnie regulamin szkolny i nie podejnruje zadnych działań

poprawiających swoje zachowanie,

l) uczeń jest arogancki i niegrzeczny w stosunku do osob dorosłych i rówieŚnikow,

§28
ocenianie zachowania uczniów klas lv-vl

Pł;nktem wyjścia w sześciostopniowej skalijest ocena dobra, ocena te wyraza przeciętne

zachowanie ucznia, ocena bardzo dobra i wzorowa określa zachowanie spełniające

kryteria na wyzszym poziomie niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia

i naganna oznaczają zachowanie spełniające kryteria na nizszym poziornie niz Przeciętne,

Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, L,względniającą

opinię własną ucznia, opinię wyraźoną przezjego kolegow z klasy, opinię nauczycieli oraz

innych pracowników szkoły"

3, Wychowawca klasy, w gparciu o kryteria ocen zachowania zawańe w § 29, ocenia

zachowanie uczniów raz w miesiącu, biorąc pod uwagę elementy zachowania zawańe

w tym paragrafie.

4, Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania Śródrocznej i rocznej, wychowawca

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniow danej klasY

oraz opinii ocenianego ucznia.

5, Zasięgnięcie opinii na temat proponowanej śródroczne.! i rocznej oceny zachowania

udokurnentowane jest na piśmie, w formie wybranej przez wychowawcę klasy i znajduje

się w jego dokumentacji, nie krocej niż do końca danego roku szkolnego.

1.

2.
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6. Ustalona pftez wychowawcę klasy środroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostatecznazzasźuezeniem ust, ,t3. 31

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak ijego rodziców {prawnych opiekunów).

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców {prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia
ustaloną ocenę.

9, Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u kiorego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia 0 potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradnl
psycholog iczno-pedag ogicznej, w tym porad ni specja listycznej.

10. Ostateczna śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia moze się
roznić od zaproponowanej nie więcej niż o jeden stopień, zzasźrzeżeniem ust, 11.

11. Rada pedagogiczna, na pisemny, umotywowany wniosek wychowawcy klasy, ma
prawo obnizyc śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania do nagannej
w pzypadku popełnienia przez ucznia czynów o wyjątkowo duzej szkodliwości
społecznej, takiej jak: kradzieźe, dotkliwe pobicie, zazywanie, rozprowadzanie
narkotyków, spożywanie alkoholu, dokonywanie aktów wandalizmu na terenie szkoły
i poza nią, popełnienie czynów zagrażĄących bezpieczeństwu i życiu innych osób
(podpalenie, rzucanie petardami, posługiwanie §ię i grozenie innym osobom
niebezpiecznymi narzędziami itp.),

1ż. Na rniesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinforrnować ucznia i jego rodziców (prawnych

opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastzezenia do Dyrektora
Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Zastrzeżenia zgłasza się
od dnia ustalenia rocznej oceny klasyflkacyjnej zachowania, nie pózniej niź w terrninie
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęc dydaktyczno-wychowawczych.

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, Ocena jest ustalana w drodze
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako

przewod n i czący kom isj i,

2) wychowawca oddziału,

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danym oddziale,
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4} pedagog szkolny,

5) psycholog szkolny, 32

6) pzedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

15, ustalona pp.ez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie

rnoże byó nizsza od oceny proponowanej przez wychowawcę,

16, z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczegolności:

1) skład komisji,

2} ternnin posiedzenia kornisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4) wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem,

Protokoł stanowi załączntk do arkusza ocen ucznia,

17. Ocena ktasyfikacyjna zachowania nie nna wpływu na:

1 ) oceny klasyfikacyj ne z zajęć edukacyjnych,

2)promocjędoklasyprogramowowyższejlubukończenieszkoły.

18, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyzszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa

razy zrzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

19. uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły prz:ez

ucznia, ktory otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się

w przypadkach, gdy wystąpiło przynaj m niej jedno udowod nione zachowan ie :

1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązkow oraz brak poprawy mimo

wcześniejzastosowanychstatutowychkarporządkowych,
ż} systernatyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychiczne.i uczniów,

nauczycieli, pracowników szkcły,

3) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne,

Ą) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się,

5)popełnienieczynÓwkaralnychwświetleKodeksuKarnego,
6) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów

wulgarnych i obraźliwych,

20, szkoła umożliwia uczniowi uzyskanie wyższej niz przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania. W tym przypadku:

1) rodzic (prawny opiekun) ucznia składa do Dyrektora §zkoły umotywowaną

pisemną prośbę o podwyższenie przewidzianej dla ucznia rocznej klasYfikacYjnej

oceny zachowania, nie wyzej jednak niz o jeden stopień. W klasach l - lll wniosek

dotyczy zmiany poszczególnych zapisów,

2}prośba,oktÓrejmowawpktlwinnawpłynąćnajpozniejtydzieńprzedrocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym Rady Pe_dagog|cznej 

.:,, , ,
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21. Warunkiem ubiegania się ucznia lub jego rodzica {prawnego opiekuna) o wyższą niż
przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jest: 33

1) brak zaistnienia okoliczności opisanych w ust, 1't powyzej,

2) uzyskanie w trakcie całego roku szkolnego co najmniej połowy miesięcznych ocen
zachowania wystawionych paez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

równych ocenie, o jaką ubiega się uczeń,

3) wykazanie się przez ucznia postępowaniem i pracą dla dobra rowieśnikow
i społeczności szkolnej.

22" Niezaleznie od warunków zawartych w ust. 21 uczeń moze uzyskać wyzszą roczną
ocenę klasyftkacyjną zachowania jeśli wychowawca uzna, że spełnił kryteria na daną
ocenę, w terminie do tygodnia przed rocznym kiasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.

23, Dyrektor §zkoły pcwołuje komisję do rozpatrzenia prośby rodzica {prawnego opiekuna}
o podwyzszenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; powiadamia o tym pisemnie
ucznia i rodzica {prawnego opiekuna), podając termin posiedzenia komisji. W skład
komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako jej

przewodniczący,

2) wychowawca klasy,

3) pedagog szkolny lub/i psycholog szkolny,
4) wszyscy nauczyciele przedmiotowi uczący ucznia araz nauczyciel świetlicy, jeśli

dziecko do niej uczę§zcza,
5) przedstawiciel §amorządu klasowego {w klasach lV-Vl).

24. Komisja pzeprowadza rozmowę z uczniem, odnosząc się do szczegółowych kryteriów
oceny zachowania wynikających z Wewnątrzszkolnego Sysiemu Oceniania
z uwzględnieniem obowiązków zawańych w Statucie Szkoły, a takze analizuje
dokumentację wychowawcy klasy fiak np.. opinie, zeszyty zachowania, zeszyt uwag, karty

oceny zachowania ucznia, inne).

25. Po analizie dokumentacji wychowawcy klasy, wysłuchaniu ucznia, komisja podejmuje

decyzję w sprawie podwyzszenia lub utrzymania przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej

oceny zachowania ucznia zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.

26. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w §zczegolności:

1i skład komisji,

2} iermin posiedzenia kornisji,

3) wynik głosowania,

4} decyzję komisji z uzasadnieniem. Protokoł jest dołączony do dokumentacji

wychowawcy.

\,.". l. l:] -] i ,:' ." -a
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27 " ocena ustalona w wyniku prac komisji nie może byc niższa od Pienłotnie

przewidzianej ijest ostateczna , zzastrzeżeniem postanowień ust, 11 PowYże j" 34

28. Wychowawca klasy powiadamia ucznia i rodzica (prawnego opiekuna} o wYniku Prac

kornisji.

§29
Kryteria ocen zachowania uczniow klas lV-Vl

1, Ocenę dobrą, która jest oceną wyjściową, otrzymuje uczeń, ktÓry spełnia nastęPujące

wyrnagania:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a) przestrzega regulaminów szkolrrych i zasad obowiązujących w szkole,

b) zawsze nosi strój obowiązujący w szkole stosownie do sytuacji oraz obuwie

zmienne, strój spońowy,

c} troszczy się o estetykę własnego wyglądu (np, nie farbuje włosów, nie stosuje

makijaźu, itd.) oraz otoczenia (np, nie śmieci, zostawia porządek na rniejscu

pracy),

di posiada dzienniczek ucznia,

e) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych inie unika kańkÓwek,

sprawdzianow), jest przygotowany do lekcji, stara się osiągac dobre, na miarę

swoich rnożliwości, wyniki w nauce; terminowo i solidnie wykonuje powierzone mu

prace izadania, aktywnie uczestniczy w lekcji,

ą systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma u§prawiedliwione wSzYStkie

nieobecne godziny,

g) nie spóźnia się na lekcje (ma nie więcej niz 6 spoŹnień w ciągu jednego Połrocza),

h) po dłuzszych nieobecnościach systematycznie uzupełnia zaległoŚci,

i) uczęszcza na za,ięcia pozalekcyjne, które wybrał zgodnie ze swoimi

zainteresowaniami lub został na nie skierowany (dopuszczalne dwie

nieusprawiedliwione nieobecności w półroczu),

j) dotzymuje ustalonych terminów inp. oddania ksiązek do biblioteki),

2} Postępowanie zgodnie z dobrern społeczności szkolnej:

a) przestraega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,

b) cechuje go szczerośó i uczciwośc w zyciu codziennym,

c) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

d) wykazuje troskę o mienie indywidualne i szkolne, nie niszczy go,

e) właściwie i zgodnie wspołdziała w zespole, czuje się odpowiedzialnY za wYniki,

f) pomaga słabszym imłodszym kolegom,

g) szanuje pracę innych osob.

3) Dbałośc o honor itradycje szkoły:

a) dba o dobre imię szkoły, akceptuje zwyczaje itradycje szkolne,

b) godnie i dobrowolnie reprezentuje szkołę i klasę na zewnątrz,

c) okazu,le szacunek dla symboli szkolnych, narodowych, religijnych.
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4} Dbałość o piękno rnowy ojczystej:

a) w swobodny i taktowny sposob wyraza §woje rnyśli, 35
b) nie uzywa wulgaryzmów,

c) dba o kulturę słowa i dyskusji.

5) Dbałość o bezpieczeństwo izdrowie własne oraz innych osób:

a) troszczy się o zdrowie własne i innych,

b} przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,

c} nie powoduje swoim zachowaniem zagrozenia dla siebie i innych,

di dba o higienę osobistą,

e) nie wnosi na ieren szkoły i klasy materiałów zagrażających zdrowiu i zyciu
innych,

f) nie u{ega nałogom.

6i Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a) jest życzliwy, kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników

szkoły, rodziców, osób starszych i rówieśników, dba o własną godność i nie

narusza godności innych,

b) kultura}nie zachowuje się w róznych sytuacjach i miejscach {np. podczas

apeli, w czasie uroczystości szkolnych, podczas wycieczek i wyjśó poza

szkołę),

c} właściwie zachowu.ie się w trakcie }ekcji, nie zakłóca ich przebiegu (np, nie

rozmawia i nie uzywa telefonu komórkowego), na sporadycznie zwróconą
uwagę nauczyciela natychmiast reaguje,

7} Okazywanie szacunku innym osobom:

a) szanuje pracę innych,

b} pży pomocy dialogu rozwiązuje konflikty, unika agresji.

c) szanuje godnośc osobistą innych, jest tolerancyjny,

d) potrafi się przyznac do §ędu i naprawić wyrządzoną krzywdę,

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania okreś|one w ocenie
wyjściowej, a ponad to:

1) zaw§ze systematycznie uczęszcza na zajęcia, Na bieząco usprawiedliwia

nieobecności inie posiada godzin nieusprawiedliwionych), rna nie więcej niż
3 spoźnienia w ciągtl jednego półrocza,

2} adznacza się wysoką kulturą osobistą, umiejęinością prowadzenia dyskusji,

3) ma krytyczną postawę wobec przejawow agresji słownej (wulgaryzn,ly, ponizanie,

wyśmiewanie) i fizycznej, Potrafi się przeciwstawić i zareagować stosownie

do zaistniałej sytuacji,

4) odcina §ię stancwczo od wszelkich przejawów wandalizmu i chuligaństwa

oraz przeciwdziała dewastacji mienia szkolnego, otoczenia szkoły i środowiska,
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5) zwraca uwagę na zachowania odbiegające od norm etycznych i moralnych,

Jest tolerancyjny, szanuje poglądy oraz odmienność ludzi (np inną kulturę, 36

narodowość, wyznanie) oraz ich pracę,

6) pomaga uczniom niepełnosprawnym, słabszym,

7) pomaga kolegom w nauce i rozwiązywaniu problemów osobistych,

8) włącza się w działalnośc charytatywną,

9) aktywnie uczestniczy w zyciu klasy (organizuje imprezy, np, mikołajki, Dzień Chłopca,

And rzej ki, kl asowe spotka nie opłatkowe itp " ),

10) wykonuje prace społeczne na (zecz klasy (np, dba o kwiaty, przygotowuje gazetki

ścienne),

1,1)rozwija swe zainteresowania i uzdolnienia w róznych kierunkach poprzez aktywne

uczestnictwo w kołach przedmiotowych w działalności spońowej, turystYcznej i innej

organizowane.i na terenie szkoły, chętnie bierze udział w konkursach, zawodach itP,,

12)zna i pielęgnuje historię itradycje szkoły,

13) jest wolny od nałogów, umie zając krytyczne stanowisko wobec nich,

14)właściwie zachowuje się podczas tekcji, przerw, w szkole ipoza nią, nie wymaga

dyscyplinowaniaprzeznauczycielaipracownikówszkoły.

3. ocenę wzorową otrzynuje uczeń, który spełnia wymagania określone w ocenie

wyjściowej, a ponad to:

1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, na bieżąco u§prawiedliwia

nieobecności, nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i sPÓŹnień

2} aktywnie uczestniczy w życiu klasy (organizuje imprezy, np, mikołajki, Dzień

chłopca) i szkoły (np. apele okolicznościowe, akcje ogólnoszkolne, lokalne,

krajowe),

3) wykonuje prace społeczne na rzecz klasy {np. dba o kwiaty, przygotowuje gazetki

ścienne) i szkoły (np, przygotowanie gazetek ściennych na korytazach

oraz dekoracjii,

4) jest zaangażowany w pomoc słabszym w nauce, organizuje samopomoc

uczniowską,

5) reprezentuje szkołę w środowisku uczestnicząc w olimpiadach, konkursach,

zawodach spońowych, jak równiez w róznego typu uroczystoŚciach lokalnYch,

6) aktywnle działa w organizacjach młodzieżowych na terenie szkołY, inicjuje rÓŻnego

rodzaju imprezy szkolne, bardzo chętnie włącza się do pomocy pzy organizacji

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, Jest inspiratorem działań na rÓŻnYch

płaszczyznach funkcjonowania szkoły,

7) jest wolny od szkodliwych nałogow i czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz

promowania zdro,wego stylu życia,

8) wyróznia się wysoką kulturą osobistą jest zawsze taktowny, uprzejmy, wzorowo

zachowuje się w szkole i poza nią, dba o własną godność i nie pozwala naruszać

godności innych,

9) ma krytyczną postawę wobec

postawy,

prze.iawów agresji, aktywizuje innych do takiej
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10)za swoją wzorową postawę uzyskuje pochwały i nagrody (np. od wychowawcy,
nauczycieli, dyrektora, opiekunow samorządu, innych pracowników szkoły, 37
uczniów, rodzicow).

Ocenę poprawną otrzyrnuje uczeń, w zachowaniu którego stwierdzi się następujące
czynniki obnizające ocenę wyjściową:

1) zdarzają rnu się nieobecności oraz spóźnienia na zajęcia. Zalega z terminowym
usprawiedliwianiem nieobecności. Ma nie więcej niz 15 godzin
nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niz 8 spóźnień w ciągu półrocza,

2} czasami zaniedbuje obowiązki szkolne, nla kłopoty z systematycznością {nie
zaw§ze jest przygotowany do lekcji tzn. nie ma potrzebnych przyborów

i podręcznikow, zdarza mu się nie wykonać powierzonego zadania lub robi

to nieterminowo),

3i unika działań na tzect klasy, szkoły iśrodowiska,
4) czasami narusza obowiązujące normy, nie przesirzega postanowień wynikających

ze szkolnych regularninow oraz nie stosuje się do poleceń i zarządzeń (np. nie

zawsze ma dzienniczek, obuwie na zmianę, swoim zachowaniem zakłóca
przebieg zajęc szkolnych, np. rozn,lawiając i komentu,iąc wypowiedzi innych,
stosuje się do zaleceń nauczyciela po kilkukrotnym zwróceniu uwagi,

5} nie pzywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych {nrp. nie zawsze posiada
odpowiedni stroj na uroczystości, nie zawsze oddaje nalezyty szacunek symbolom
szkolnym inarodowym),

6) jest obojętny wobec przejawów agresji,
V} nie nasi odpowiedniego stroju na co dzień {np. nieodpowiednie ozdoby,

pomalowane paznokcie itp.) jednak po zwroceniu uwagi stosuje się do zaleceń
nauczycieli,

8) czasami zachowuje się niewłaściwie wobec innych, ale umie byc samokrytyczny,
potrafi wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji, a oddziaływania wychowawcze
nauczycieli przynoszą pozytywne zmiany,

9i potrafi się przyznać do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę i krzywdę,

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, w zachowaniu którego stwierdzi się następujące
czynniki obnizające ocenę wyjściową:

1} niesystenratycznie i niepunktualnie ł:częszcza na zajęcia, Nie zawsze można

wyegzekwować od niego usprawiedliwienia nieobecności. Ma nie więcej niż

3§ godzin nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niz 20 spóźnień w ciągł.l

pókocza,

2} ma obojętny stosurrek do nauki, brakuje mu systematyczności i pilności,

3) bardzo często lekcewazy polecenia i zarządzenia dyrektora, nauczycieli
i wychowawcy klasy, nie stosuje się do regulaminów, jest nieuczciwy, oszukuje,

kłamie,

4) unika podejmowania czynności wykonywanych na rzecz kiasy i szkoły, niechętnie

uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

Ę
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swoim zachowaniem zakłóca lekcje nie reaguje na wielokrotne uwagl

nauczyciela, Swoim zachowaniem Zaburza tok lekcji,

nie pzestrzega zasad zachowania podczas uroczy§tości i imprez szkolnych,

nie potrafiwspołdziałać w zespole, wywołuje konflikty,

nie reaguje na oznaki niszczenia mienia, zdarzaią mu §ię próby dokonywania

zniszczeń lub nakłaniania innych do tego typu zachowań,

zachowuje się

siebie i innych

3B

9) nie przestzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym zachowaniem

naraża na niebezpieczeństwo innych,

10)okazuje brak szacunku dla cierpienia itragedii ludzkiej. wykorzystuje bolesne dla

innych sytuacje dla swoich celow,

11)symbole szkolne nie stanowią dla niego żadnych wańości, obce są mu tradycje

i zwyczĄe panujące w szkole,

12)zdarza się, że podburza innych do negatywnych zachowań, jest ich inicjatorem

i uczestnikiern, nie reaguje na wszelkie przejawy agresji,
.!3)ulega nałogom, łamie nakazy i zakazy obowiązujące na terenie szkoły,

np. dotyczące palenia papierosow, picia alkoholu itp,,

14) pomimo różnych zabiegów ze strony innych osób uporczywie

w sposób niekulturalny, jest arogancki, wulgarny, nie szanuje

naruszając tym samym ich godnośó,

15) spowodował powazny konflikt, na który musiał reagować dyrektor

lub wicedyrektor szkoły,

16)lekcewazy uwagi dotyczące swojego postępowania i zachowania, a nakładane

na niego kary nie przynoszą oczekiwanej poprawy"

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, w zachowaniu którego stwierdzi się następujące

czynniki obnizające ocenę wyjściową:

1) ma lekceważący stosunek do systematycznego i punktualnego uczestnictwa

w zajęciach. samowolnie opuszcza teren szkoły, ucieka z lekcji, Ma więcej niz 30

godzin nieusprawiedliwionych oraz więcej niż2a spoźnień w ciągu półrocza,

2}

3)

4)

5)

6)

pracuje niesystematycznie i lekceważy obowiązki szkolne,

cechuje go postawa aspołeczna i egoistyczna,

deprymuje uczniów podejmujących róźnego rodzaju aktywnośc intelektualną oraz

działania na rzecz klasy i szkoły,

niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, nie pzestrzega zasad

zachowania podczas uroczystości i imprez szkolnych, bywa z nich wypraszany,

swoirn zachowaniem celowo zakłóca lekcje, uniemożtiwiając lub PowaŻnie

zaburzając ich prowadzenie, swoim zachowaniem doprowadził do intenłencji

pedagoga lub wicedyrektora szkoły,

7) łamie ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego,

nieprzestrzegaobowiązującychregulaminów,zarządzeńipoleceń,
S) znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi osobami, jest świadomym i celowym

prowodyrem negatywnych zachowań,
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9) powoduje bójki, zastrasza, stosuje prżemoc, jest wulgarny, stosuje zaczepki
słowne lub fizycznie, 39

1 0) jest nieuczciwy, fałszuje podpisy i usprawiedliwienia, kłamie,

1 1) ma konflikt z prawem (np, pobicia, kradzieze, wyłudzanie pieniędzy),

12i niszczy mienie szkolne i indywidualne,
13iinspiruje innych do ulegania nałogom, nie stosuje się do zakazów obowiązujących

na terenie szkoły dotyczących palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków,

14) spowodował niejeden powazny konflikt, na który musiał reagować dyrektor lub

wicedyrektor szkoły,

15)celowo i świadomie narusza wszystkie normy, pomimo starań wychowawcy
i nauczycieli nie podejmuje zadnych prob poprawy, a zastosowane wobec niego
działania wychowawcze nie przynoszą żadnego skt-ltku,

'16) popełnił czyn o wyjątkowo duzej szkodliwości społecznej,
17)poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraza

zdrowie własne i innych.

§30
Klasyfikacja śródroczna i roczna

1, Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza {okresy).

2. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do terminu zgodnego
z harmonograrnem organizacji roku szkolnego Ministerstwa Edukae.ii Narodowej,
itak odpowiednio:

1) do 31 stycznia w przypadku terminu ferii zimowych przypadających
w lutym,

2} do 14 lutego - w przypadku terminu ferii zimowych przypadających w styczniu
i na przełomie stycznia i lutego,

3. Drugie połrocze trwa od pienłrszego dnia po zakończeniu pierwszego półrocza

do zakończenia roku szkolnego,

4. Terminy kiasyfikacyjnych rad pedagogicznych są określone w Rocznym Planie Pracy
Szkoły i podane do wiadomości w pierwszych dniach września.

5. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięc
edukacyjnych ucznia z zajęc edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia oraz zgodnie z Wewnątrzszkolnym §ystemem Oceniania §zkoły
Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie, oraz ustaleniu przez nauczycieli
prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne:

1) w klasach 1-1ll klasyfikacyjnej oceny opisowej z zaięć edukacyjnych i zachowania,
w forrnie tabelarycznego arkusza osiągnięć oraz w skali i kryteriach określonych
w WSO,

a..)
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2) w klasach lV-Vl ocen klasyfikacyjnych z zajęc edukacyjnych i zachowania, według

skali i zgodnie z kryteriami z zachowaniem trybu określonych w WSo, 40

6. Klasyfikację środroczną uczniów przeprowadza §ię najpózniej w ostatnim tygodniu

pienłszego półrocza,

7. sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęł edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena

zachowanianiemogąbyÓśredniąarytmetycznąocenczą§tkowych.

8, oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatnie półrocze roku szkolnego z poszczególnych

zajęó edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi

wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego półrocza,

9. srodroczne i roczne oceny ktasyfikacyjne z obowiązkowych zajęc edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zalęcia edukacyjne, a środroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania _ wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii

nauczycieli,uczniówdanejklasyorazocenianegoucznia.

10. w oddziałach integracyjnych śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zalęć

edukacyjnych dla uczniow posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu oPinii

nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych

przepisach.

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia sPecjalnego

wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym

lub znacznym klasyfikacji środrocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych

w i ndywid ua l nym program ie ed ukacyj no-te ra peutycznym,

12. sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczegótne dodatkowe zajęcia edukacyjne, Roczna ocena

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły,

13. Ustalone pżeznauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacYjne Z PoszczegolnYch

zajęó edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez

wychowawcę nie moźe byc uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną,

14, o osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice iprawni opiekunowie) są

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub

pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej,

15, Wyniki klasyfikacji środrocznej otrzymują rodzice {prawni opiekunowie) uczniów

klas 1_1ll na piśmie w formie tabelarycznego arkusza oceny opisowej z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania, odrębnego dla poszczególnych

poziomow nauczania (ktasy l, ll, llt). lnformac.ię przekazuje wychowawca klasy podczas

zebrania lub indywidualnego spotkania z rodzicem (prawnym opiekunem),
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16. Wyniki klasyfikacji śródrocznej otrzymują rodzice {prawni opiekunowie} uczniow
klas lV-Vl u§tnie lub pisernnie za pośrednictwern: 41

1i wychowawcy klasy podczas zebrań oraz bezpośrednich i te}efonicznych rozmów
z rodzicapni {prawnymi opiekunamii,

2} uczniów, obowiązanych do okazania wychowawcy klasy informacji o wynłkach
klasyfikacji środrocznej, czyielnie podpisanej przez rodziców {prawnych
opiekunów),

1.

§31
Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych

l\,la miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne
oraz wychowawca klasy są obowiązanł poinformowac ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunow) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęó edukacyjnych i przewidywanej środrocznej i rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, Propon§waną ocenę zapisują w dzienniku zajęć lekcyjnych.

Fakt zapoznania się z proponowaną śródł"oczną i roczną oceną klasyfikacyjną
z po§zczególnych z.ąęć edukacyjnych araz oceną kiasyfikacyjną zachowania
potwierdzają rodzice (prawni opiekunowie) podpisem w dokurnentacji wychowawcy klasy,

W przypadku wystąpienia trudności z potwierdzeniem na piśmie przekazania informacji
rodzicom {prawnym opiekunom} w wyznaczCInym ter*rinie, za wystarczające uwaza się
przekazanie informacj i :

1} telefonicznie i odnotowanie tego faktu przez wychowawcę w dokumentacji
szkolnej,

2} za pośrednictwem ucznia, ktory obowiązany jest okazać czytelnie podpisaną przez
ł"odziców prawnych (prawnych opiekunów) informację o proponowanych ocenach
klasyfikacyjnych,

3) listem poleconym na podany prcez rodziców (prawnych opiekunów) adres
zamieszkania.

§32

Jeżeli w wyniku kłasyfikacji środrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemozliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie
programowo wyzszej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań
w celu uzupełnienia przez ucznia braków (zindywiduałizowanie wymagań wobec ucznia,
zajęcia wyrównawcze, pomoc kolezeńska i indywidualna pomoc nauczyciela).

W przypadku otrzymania niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych zajęc edukacyjnych, uczeń powinien uzupełnić braki i zaliczyć materiał

w ciągu dwóch miesięcy następnego połrocza, Zaliczenie materiału z danego pr:edmiotu

następuje w formie uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne,

1,

2.
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3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęc edukacYjnYch,

jezeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej ocenY klasYfikacYjnej 42

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§33

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie} mogą zgłosic zastrzeŻenia do DYrektora

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena ktasyfikacyjna z zajęc edukacyjnych została

ustalona niezgodnie z pzepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

2. Zastrzeżenia mogą byc zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacYjnĄzzajęÓ

edukacyjnych, nie pozniej jednak niź w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia

rocznych ząęć dydaktyczno_wychowawczych. zasady przeprowadzania sprawdzianu

określa § 36 WSO.

§34

Tryb iwarunki uzyskania wyzszej niż przewidywana rocznej oceny zzajęć edukacyjnych

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmu,ie się ocenę zaproponowaną przer nauczyciela

zgodnie z terminem ustalonym w WSO,

2. uczeń moze ubiegać się o podwyźszenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień

i tylko w przypadku, gdy co najrnniej połowa uzyskanych puez niego ocen cząstkowych

jest równa ocenie, o którą ubiega się, lub od niejwyz§za"

3, Nauczyciele poszczegolnych przedmiotów stwarzają uczniowi warunki do uzYskania

wyzszej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych

i dodatkowych zajęc edukacyjnych.

4, Wyższą, od przewidywanej, ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

moze uzyskać uczeń:

1) po uzupełnieniu wiadomości iumiejętności na daną ocenę, określonych

w wymaganiach edukacyjnych, w formie i na zasadach ustalonYch Przez

nauczyciela przedmiotu,

2} w wyniku przeprowadzenia Sprawdzianu wiedzy i urniejętnoŚci, ktorego termin

ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z Dyrektorem (WicedYrektorem)

Szkoły i podaje do wiadomości ucznia oraz jego rodzica {prawnego opiekuna),

5. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza komisja w składzie:

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako jej

przewodniczący,

2) nauczyciel przedmiotu,

3) wychowawca klasy lub pedagog/psycholog,

4) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. sprawdzian wiedzy i umiejętności rnoże dotyczyc materiału objętego prograrnern

nauczania pienrvszego i drugiego półrocza danego roku szkolnego. O zakresie materiału

i formie sprawdzianu {ustnej, pisemnej) decyduje nauczyciel prowadzący. poszczególne
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zajęcia edukacyjne, z zastrzężeniem, ze obejmuje on tylko zagadnienia ocenione ponizej

oczekiwań ucznia, 43

7, Warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu, o którym mowa w ust, 4 pkt. 2 jest:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie nizsza niz 80% (z wyjątkiem
długotnruaĘ choroby),

2} usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów

i samodzielnych prac pisemnych w ciągu danego roku szkolnego,
4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych pzez nauczyciela form poprawy oceny,

w tym - konsultacji indywidualnych.

8. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny, lub jego rodzic (opiekun prawny), zwraca
się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni

od ostatecznego terminu poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o pzewidywanych ocenach rocznych,

9. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów w ust, 7 pkt 1 i 2, a nauczyciel
przedmiotu * spełnienie wymogów w ust. 2 oraz ust. 7 pkt 3 i4"

10. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust, 2 oraz ust, 7,

nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust, 2, ust. 7
oraz ust. 8 - prośba ucznia (rodzica/opiekuna prawnego) zostaje odrzucona,
a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

1ż. Uczeń spełniający wszystkie warunki, najpozniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedrniotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia
ocenione ponizej jego oczekiwań,

13. §prawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemern oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

14. Poprawa oceny rocznej moze nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
załiczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą,

15, Ostateczna ocena roczna nie moze być nizsza od oceny proponowanej, niezaleznie od

wynikow sprawdzianu, do którego pzystąpił uczeń w ramach poprawy,

§35
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń moze nie byc klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęc edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej

z powodu nieobecności ucznia ng tych zajęciach, przekraczającej połowę czaslj
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
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Brak klasyfikacji ozna eza, że nauczyciel nie mogł oceniĆ osiągnięc edukacYjnYch ucznia

z powodu określonejw ust,1 absencji. 44

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoŚci moze zdawaĆ egzamin

klasyfikacyjny,

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnoŚci nroŻe zdawac

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, Wyrażenie zgody może nastąpic

w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień

nieobecności. w przypadku braku zgody Rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany

do klasy programowo wyzszej lub nie kończy szkoły,

Egzamin klasyfikacyjny zdaje rownież:

1) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub

proEram nauki,

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

3) uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem

wyrównania różnic prog ramowych.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje

do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęc

ańystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, Uczniowi temu nie ustala się takze

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacYjnej wPisuje się

,,nieklasyfikowany" albo,,niekla§yfikowana",

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie pózniej niz w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych ząęć dydaktyczno_wychowawczych. Termin egzaminu

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem ijego rodzicami (prawnymi opiekunami),

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z plastyki, muzyki, zajęc komputerowych, zaięć technicznych, ańystycznych oraz

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadan

praktycznych,

9. Egzamin klasyfikacyjny W przypadkach, o ktorych mowa W ust. 3 araz ust, 4,

przeprowadza kornisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład którejwchodzą.

1) nauczyciel prowadzący dane zĄęciaedukacyjne - jako jej przewodniczący,

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10. Egzamin klasyfikacyjny W przypadkach. o ktorych mowa w ust. 5, przeprowadza

komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład którejwchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony _ jako jej

przewodniczący,

ż) nauczyciel albo nauczyciete obowiązkowych zajęc edukacyjnYch, z ktÓrYch jest

przeprowadzany ten egzamin.
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11. W przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny paza szkołą,'
przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10, uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 45
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moze zdawac
egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasytikacyjnego mogą byc obecni, w charakterze obseruvatorów,
rodzice (prawni opiekunowie} ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnegCI sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę ząęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
2} skład komisji, o której mowa w ust. 9 oraz ust, 10

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania (cwiczenia) egzaminacyjne
6) ustaloną o§enę klasyfikacyjną,

14, Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą inforrnację o ustnych
odpowiedziach ucznia oraz zwięńą informację o wykonaniu przez ucznia zadań
praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn r.rsprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust, 7, moźe przystąpić do niego w
dodatkowym term i n ie wyznaczonyrn prżez Dyrektora Szkoły.

16, Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zĄęc edukacyjnych
jest ostateczna, z zaltrzezeniem § 33 oraz § 37,

17, Uczeń, ktoremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono jedną lub dwie
niedostateczne roczne oceny, moźe przystąpió do egzaminów poprawkowych,

§36
Sprawdzian wiadomości i umiejętnościw trybie odwoławczym

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosic zastrzezenia do Dyrektora
Szkoły, jezeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Zastrzezenia
mogą byc zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaięc
edukacyjnych, nie pózniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych ząęć dydaktyczno-wychowawczych,

2, Dyrektor Szkoły, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych
zalęć edukacyjnych,



?
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sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęc technicznych,

zaięc komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszYstkirn formę zadan 46

praktycznych.

sprawdzian, o którym rnowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja

nie poźniej niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których r§owa w ust,1,

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem ijego rodzicami {opiekunami prawnymi),

5. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomoŚci i umiejętnoŚci ucznia

wchodzą:

1) Dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel - jako jej przewodniczący,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którynn mowa w ust. 5 pkt 2, może byc 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, źe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły,

7. ustalona przezkomisję roczna ocena klasyfikacyjna zzajęć edukacyjnych nie może byó

niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8" Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny

klasyfikacyjnej z za1ęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu

poprawkowego.

9, Zprac komisji sporządza się protokoł zawierający:

1)naZWęzajęćedukacyjnych,zktÓrychbyłpzeprowadzonysprawdzian
2) skład komisji

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności

4) imię i nazwisko ucznia

5) zadania sprawdzające

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10, Do proiokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu ?rzez ucznia zadań

praktycznych. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

11. uczeń, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym

mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terrninie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem ijego rodzicarni

(opiekunami prawnymi).

12. Przepisy ust, 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęó edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym ze termin do

zgłoszenia zastrzeżen wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
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poprawkowego. Wtym przypadku ocena ustalona przez komisję, o ktorej mowa w ust 2,

jest ostateczna, 47

§37
§gzarnin poprawkowy

1, Począwszy od klasy lV, uczeń, ktory w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał negatywną
ocenę klasyfikacyjną z jednych lub z dwóch obowiązkowych zajęc edukacyjnych, moźe
zdawac egzarnin poprawkowy z tych zalęć.

2, Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, technicznych, wychowaniafizycznego, z których
to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadan praktycznych.

3. W jednym dniu uczeń moze zdawaó egzamin poprawkowy ty|ko z jednego przedmiotu.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Dyrektor §zkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia
rocznych zajęĆ dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców
(opiekunow prawnych).

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczCInym terminie, może przystąpic do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora §zkoły, nie pozniej niż do konca września.

7. Egzarnin poprawkowy pzeprowadza komisja powołana pruez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:

1} Dyrektor Szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel - jako przewodniczący
komisji,

2} nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpoźniej na

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadac
wymaganiom edukacyjnym, o ktorych mowa w § 16 według pełnej skali ocen.
W przypadku ucznia ze specjalnymi trudnościami w nauce, dla ktorego nauczyciel
dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać mozliwości psychofizyczne

ucznia,

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, moze być zwolniony z udziału w placy kornisji

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor §zkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego §porządza się protokoł zawierający:
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1) nazwę zalęćedukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji, 48

3) termin egzaminu poprawkowego,

4) imię inazwisko ucznia,

5) zadaniaegzaminacyjne,
S} ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do proiokołu załącza się pisemne prace ucznia izwięzłą informację o ustnYch

odpowiedziach ucznia oraz zv,tięzłą informację o wykonaniu pzez ucznia zadania

praktycznego. protokół stanowi załączn|k do arkusza ocen ucznia.

12. ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeŻeniem

§ 36 ust, 12.

13^ Uczeń, ktory nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji

do klasy programowo wyzszej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust, 14.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna moŻe jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promCIwać do klasy programowo wyźszej ucznia,

ktory nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęĆ edukacYjnYch,

albo zajęc z 1ęzyka mniejszości narodowej, rnniejszości etnicznej lub jęzYka regionalnego,

pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w kłasie programowo wyzszej,

15. Uczen |ub jego rodzice (prawni opiekr.lnowie} mogą zEłosic w terminie 2 dni od dnia

przeprowad zenia egzaminu poprawkowego zasirzezenia do Dyrektora SzkołY, jeżeli

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z PrzePisami

prawa dotyczącymitrybu ustalania tej oceny,

16, W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona

niezgodnie z przepisarni dotyczącymi trybu usialania tej oceny, Dyrektor §zkołY Powołuje

komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają

zastosowanie przepisy § 36, Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

Rozdział2

Promowanie i ukończenie szkoły

§38
Promowanie i ukończenie szkoły

uczeń klasy 1-1ll szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję

do klasy programowo wyższej,

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna moŻe

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy l*lll szkoły podstawowej, na PisemnY

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodzicow (prawnych oPiekunów)

ucznia lub na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu

opinii wychowawcy oddziału.

1,

2.



Wewnątrzszkolny System Ocen iania

3. Na wniosek rodzicow (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 49
Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy l i ll szkoły
podstawowej do klasy programowo wyzszej równiez w ciągu roku szkolnego, jezeli
poziom rozwoju i osiągnięc ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy lV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania oraz uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny
wyzsze od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uczeń, ktory w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę
zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyzsze od oceny
niedostatecznej, moze uchwalą Rady Pedagogicznej nie otrzymac promocji do klasy
wyzszej lub nie ukończyć szkoły. Moze to mieć miejsce, gdy uczeń:

1) nie korzysta z pornocy psychologiczno-pedagogicznej,

?} prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli,

3) zachowuje się nieobyczajnie,

4) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów,

5) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną, znęca się nad innymi,

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyzszej i powtaza klasę.

7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, moze jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyzszej,
który nie zdał egzamin u poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, źe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem

nauczania, realizowane w klasie programowo wyzszej,

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

oraz laureaci i finaliści olimpiad pzedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jezeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej nizszej niż ocena celująca,
następuje zmiana tej oceny na ocenę roczną celującą.

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie jest

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć ańystycznych
oraz dodatkowych ząęć edukacyjnych, Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania.
Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje
promocji do klasy wyzszej lub ukończenia szkoły.

10, Począwszy od klasy lV szkoły podstawowej, L|czeń, ktory w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał z zĄęc edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 araz co najmniej bardzo



dobrą ocenę zachowania,

z wyróznieniem.

Wewnątrzszkolny System Ocen ian ia

otrzymuje promocję do klasy pro§ramowo wyższej
§0

11. o promowaniu do klasy programowo wyzszej ucznia posiadającego orzeczenlę

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niesPrawnoŚÓ intelektualną

w stopniu umiarkowanyrn lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając

ustalen ia zawańe w i ndywid u al nyrn prog rarn ie edu kacyj no-tera peutycznym "

12. Uczeń, ktory posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma oPÓŹnienie

w realizacji programu nauczania co najmniejjednej klasy, a ktory uzyskuje ze wszYstkich

obowiązkowych zajęc edukacyjnych oceny uznane va pozytywne \Ą, ramach

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednyrn roku szkolnYm treŚci

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może byc promowany

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

13. Uczeń kończy szkołę, jezeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na ktorą składają się roczne

oceny klasyfikacyjne z za.ięć edukacyjnych uzyskane w klasie prograrnowo najwyzszej

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych ząęć edukacyjnych, ktorYch realizacja

zakonczyła się w kiasach program§wo niższych, uzyskał oceny ktasYfikacYjne wYŹsze

od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem usi, 5,

14. Uczeń kończy szkołę z wyrożnieniem, jeźeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzYskał

z zaięcedukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę

zachowania.

15. Uczniowie kończący szkołę, którzy na ll etapie edukacyjnym uzyskali swiadectwo

z wyróznieniem, zosta.ią wpisani do ,,Złotej Księgi",

16, uczeń, który w klasie czwańej, piątej i szostej uzyskał najwyzszą średnią ocen

klasyfikacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje najwyzsze wyróźnienie

dla absolwenta - statuetkę Primus lnter Pares (pierwszy wśrod rownych},

17 . o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o Potrzebie kształcenia

specjafnego wydane ze względu na niesprawność intelektualną w stopniu umiarkowanYm

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawańe

w i ndywidualnym program ie edukacyj no-terapeutycznyrn,

i;,


