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PODSTAWA PRAWNA 

 

Zasady oceniania są zgodne z następującymi aktami prawnymi: 

a) z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 (Dz. U. z 2004 nr 256,  

    poz. 2572) z późniejszymi zmianami 

b) z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz.1010) 

c) z rozporządzeniem MEN z dnia 17 czerwca 2016 zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  

    kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016, poz.    

    896) 

d) z podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów,  

e) ze Statutem Szkoły 

f) z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki, 

g) z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2016, poz. 843) 

h) z rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych  

    warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego  

    i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015, poz. 843) 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Dokument Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania został opracowany przez 

nauczycieli, przy współudziale uczniów i rodziców, w celu monitorowania 

jakości pracy w Publicznym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Opolu im. Polskich Noblistów zwanym dalej „szkołą” i stworzeniu 

optymalnych warunków oceniania sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi 

uczniów i ich rozumnej nauce. 

2. Dokument WZO określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 z O.I.  

3. Warunki przeprowadzania egzaminów w ostatnim roku nauki  oraz ich formy 

dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie określają 

odrębne przepisy. 

4. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

5. Zasady oceniania wspomagają realizację celów edukacyjnych zgodnie  

z podstawą programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym. 
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Rozdział pierwszy 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

c) projekt edukacyjny 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości 

i umiejętności w stosunku do:  

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania;  

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy  

i nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

 

4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych  

w załączniku nr 8 do WO. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum 

ale ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 

§ 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się 

w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, na które składa się: 

 ocenianie bieżące, 

 klasyfikacja śródroczna, 

 klasyfikacja roczna.  

 

§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu  

    i postępach w tym zakresie, 

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

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji    

    o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych  

    uzdolnieniach uczniów, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

   dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych  

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

f)  ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad 

wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

 

§ 5. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania 

programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

§ 6. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 
a) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) 

b) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco  

i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych 

c) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy 

pracy podlegające ocenie 

d) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu 
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e) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen 

f) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji  

i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

 

§ 7. Rodzaje ocen szkolnych 

W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

a) bieżące 

b) klasyfikacyjne: 

- śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

- końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia danego 

przedmiotu / zajęć edukacyjnych lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji 

oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania 

oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w 

klasie programowo najwyższej. 

 

§ 8. Jawność ocen 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

2. Rodzic na bieżąco otrzymuje informacje o postępach dziecka za 

pośrednictwem wpisów nauczycieli w e-dzienniku 

3. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości 

ucznia podlega wpisaniu do e-dziennika  bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do e-dziennika. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace 

swoich dzieci: 

a) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; 

b) na zebraniach ogólnych 

c) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

d) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

 

§ 9. Uzasadnianie ocen 
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności (oraz krótkich prac 

pisemnych) nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy. 
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3. Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

(prace klasowe, sprawdziany, testy) uzasadniane są pisemnie.  

4. Uzasadnienie oceny musi wskazywać co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Formę uzasadnienia zawierają 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO).  

5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania 

dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w pkt.3. Dodatkowe 

uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w 

czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas 

indywidualnych spotkań z rodzicem. 

 

§ 10. Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne (po I semestrze) i roczne ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

stopień celujący  6  

stopień bardzo dobry 5  

stopień dobry  4  

stopień dostateczny 3  

stopień dopuszczający 2  

stopień niedostateczny 1  

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 

celującego do dopuszczającego. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 

niedostateczna. 

 

2. Oceny bieżące 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.. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się 

stosowanie „+” i „-„, gdzie  „+” oznacza podwyższenie oceny, a „- „ obniżenie 

oceny. 

 

3. Dopuszcza się dodatkowo dokonywanie wpisów w dzienniku lekcyjnym,  

w części przeznaczonej na oceny, innych znaków niż stopnie, a w 

szczególności: 

a) świadczących o brakach w przygotowaniu ucznia do lekcji (skrót: np. bz. bs), 

b) stanowiących cząstkę przyszłej oceny za aktywność. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
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§ 11. Standardy osiągnięć w świetle podstawy programowej. 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności 

wykraczające poza program nauczania danej klasy, czyli: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe 

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych 

przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach, 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

 poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

 opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w 

życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia następujące 

wymagania: 

 ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, 

ale braki te umożliwiają mu dalsze kształcenie 

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i problemy 

o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie 

nauczania 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach 

programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego 

przedmiotu 

 nie korzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków  
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 nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 

 

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO), 

opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości 

edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

 

Rozdział drugi 

Uregulowania szczegółowe 
 

§ 12. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 

nr 4 do WO), 
d) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. (załącznik nr 7 do WO). 

 

3. Informacje o których mowa w pkt.1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

a) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

b) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy (z 

zachowania) oraz nauczyciela danego przedmiotu i w wyznaczonych 

godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców; 

c) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub 

wychowawcą. 

d) w trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym 

działem kształcenia/ modułem zapoznaje uczniów z wykazem umiejętności  

i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy.  
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§ 13. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 14.Formy pracy ucznia podlegające ocenie 

Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne 

 sprawdzian – klasówka, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 

 kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co 

najwyżej z 3 ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu 

ostatnich lekcjach, nie może trwać dłużej niż 20 minut, może być 

niezapowiedziana, 

 referaty, 

 zadania domowe 

2) wypowiedzi ustne: 

 odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

 wystąpienia (prezentacje), 

 samodzielne prowadzenie elementów lekcji 

3) praca i aktywność na lekcji 

4) projekty grupowe, wyniki pracy w grupach, 

5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, 

zielniki, prezentacje Power Point, plakaty itp. 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji 

7) twórcze rozwiązywanie problemów 

8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach, 

9) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, 

przyrządów, długopisu itp.) 

 

§ 15. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem,  

w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

§ 16. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia lub ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno – teraupetycznym;  
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posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia 

b) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną 

opinię poradni wskazującą potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii; 

c) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów; 

d) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

§ 17. Skala oceniania (bez oceniania kształtującego) 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 97% - bardzo dobry 

98% - 100% - celujący  

 

§ 18.Szczegółowe zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

 

1.Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru być nieprzygotowanym do 

lekcji, bez podania przyczyny, z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np.) 

i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO). Nauczyciel odnotowuje te sytuacje.  

W przypadku jednej godziny tygodniowo z danego przedmiotu możliwość ta 

zostaje ograniczona do jednego nieprzygotowania. 

 

2.Sprawdziany z większej partii materiału oraz zadania klasowe muszą być 

zapowiedziane przynajmniej tydzień przed terminem pisania, a informacja o nich 

zanotowana w e-dzienniku. 
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3.Materiał obowiązujący na sprawdzianach i zadaniach klasowych musi być 

znany uczniowi, a jego obecność na nich jest obowiązkowa. 

 

4.Uczeń, któremu wykazano niesamodzielność w trakcie pisania pracy 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy, 

 

5.Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych 

powodów przekładane. 

 

6.W przypadku nieobecności nauczyciela zapowiedziany wcześniej sprawdzian 

powinien odbyć się w ciągu tygodnia po jego powrocie, bez względu na ilość 

zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów z innych przedmiotów. 

 

7.Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu 

lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej 

nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie 

do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu 

trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia  

z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

 

8.Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej  

z nauczycielem.   

 

9.Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako 

odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu 

oceny niedostatecznej. 

 

10.Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania 

lub w terminie ustalonym przez nauczyciela: 

a) z kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w 

wymiarze 1 lub 2 godziny tygodniowo – szczegółowe zasady określają 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) 

b) każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej (za wyjątkiem oceny bdb)  

w przypadku pozostałych przedmiotów.  

Przy wystawianiu ocen semestralnych bierzemy pod uwagę średnią ocen (ocenę 

poprawianą i ocenę z poprawy). 

 

11.Oceny można poprawiać tylko raz podczas konsultacji ( po lekcjach) lub  

w innym terminie indywidualnie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. Uczeń 
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zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi gotowość zaliczenia zaległego 

sprawdzianu lub jego poprawy co najmniej dzień wcześniej przed ustalonym 

terminem. 

 

12.Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał  

w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

13.Kryteria oceniania pracy poprawkowej powinny być takie same jak 

w pierwszym terminie. 

 

14.W pracy pisemnej oceniamy wszystko, co jest pozytywne – każdą część, 

zgodnie ze schematem oceny. 

 

15.Fakt poprawy oceny odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym; kolorem 

zielonym wpisuje się ocenę z poprawy obok oceny poprawianej. 

 

16.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (pracy klasowej) i niewyrażający chęci 

napisania go (po dwóch tygodniach od dnia w którym odbył się sprawdzian) 

powinien być zapytany ustnie na lekcji. 

 

17.Z obowiązku zaliczenia nie napisanego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

zwalniają ucznia jedynie wyjątkowe sytuacje losowe i długa choroba; fakt taki 

musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem. 

 

18.Po dłuższej przerwie świątecznej nie przeprowadza się sprawdzianów w dniu 

powrotu uczniów do szkoły. 

 

19.Odpowiedzi ustne uczniów mogą być oceniane na każdej lekcji. 

 

20.Przy zastępstwach za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia może 

wystawiać oceny bieżące.  

 

21.W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany (prace 

klasowe), a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian. 

 

22.Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości 

uczniów w terminie do dwóch tygodni od dnia jego napisania, a kartkówki w 

ciągu tygodnia. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w 

sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, 

ferii. 
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23.Nauczyciel, oddając uczniom sprawdzone prace pisemne, zobowiązany jest 

do odnotowania w e-dzienniku zakresu pracy, w nagłówku tabeli z ocenami. 

 

24.Odrabianie zadań domowych przez ucznia jest systematycznie sprawdzane. 

 

25.Nauczyciel stara się ocenić przynajmniej dwa zadania domowe w ciągu 

semestru. 

26.W przypadku braku zadania domowego uczeń ma obowiązek je uzupełnić 

na następną lekcję. Konsekwencją nie uzupełnienia zadania jest ocena 

niedostateczna. 

 

27.Nie zadaje się zadań domowych na okres świąt, ferii i niedziel (wyjątek: 

sytuacja, gdy dane zajęcia edukacyjne odbywają się tylko raz w tygodniu 

w poniedziałek), nie dotyczy polecenia przeczytania lektury z j. polskiego. 

 

28. Obowiązkiem ucznia, który nie posiada zeszytu (zeszytu ćwiczeń) na lekcji, 

jest uzupełnienie braków. 

 

29.W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające ze 

specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego 

nauczyciela jak i potrzeb uczniów danej klasy pod warunkiem przestrzegania 

ogólnych przepisów rozporządzenia. 

 

30.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie 

przeprowadza się prac klasowych i sprawdzianów, zawiesza się konsultacje. 

 

31.Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech 

sposobów sprawdzania osiągnięć. 

 

32.Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace pisemne uczniów do dnia 

rozpoczynającego kolejny rok szkolny. 

 

33.W ocenianiu nie zwracamy uwagi na wcześniejsze osiągnięcia, płeć, rasę, 

język czy różnorodność kulturową wychowanka. 

 

§ 19.Szczegóły dotyczące oceniania dzieci ze specyficznymi potrzebami 
 

1.W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem 

wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim 
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postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez 

danego ucznia. 

 

2.Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii MPPP lub innej 

poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. Postępowanie wobec takich uczniów 

opisuje załącznik nr 1 do WO. 

3.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni 

specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z nauki drugiego 

języka obcego.  

 

4.W przypadku ucznia, o którym mowa wyżej, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

5.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

6.Nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić specjalne potrzeby uczniów 

szczególnie uzdolnionych i wspierać ich rozwój w toku kształcenia oraz 

wychowania. Postępowanie wobec takich uczniów opisuje załącznik nr 2 WO. 

 

 

 

Rozdział trzeci 

Klasyfikowanie 

 

§ 20. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 

Okres pierwszy z klasyfikacją śródroczną trwa od rozpoczęcia roku szkolnego 

do końca stycznia, okres drugi z klasyfikacją roczną trwa od 1 lutego do 

zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 21.1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
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planie nauczania i  ustaleniu  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych   

z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie ze skalą 

określoną odpowiednio w § 10, 11 i § 58. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu 

jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

z uwzględnieniem Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu 

opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania. 

§ 22. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz  

w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia. 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: 

a) uszczegółowienie przez nauczyciela zagadnień niezbędnych w dalszym toku 

nauczania, 

b) ustalenie form pomocy uczniowi (np. indywidualne konsultacje, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, kontakty z rodzicami), 

c) ustalenie z uczniem terminów przygotowania (opanowania) poszczególnych 

części materiału. 

 

2. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym 

roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba okresy według zasad 

przyjętych przez nauczyciela. 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być 

średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 23. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dane 

zajęcia. 
 

2. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
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po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie 

integracyjne. 

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić 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 poradni 

specjalistycznej. 

 

§ 24. Tryb informowania o ocenach przewidywanych 

1. W terminie do 7 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych. 

 

2.Wychowawcy klas zobowiązani są poinformować rodziców 

o przewidywanych dla ich dziecka śródrocznych ocenach niedostatecznych i 

wszystkich końcowych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznych ocenach nieodpowiednich i nagannych oraz 

wszystkich końcowych ocenach klasyfikacyjnych zachowania na zebraniach 

informacyjnych, zorganizowanych nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

 

3.Rodzic ma obowiązek systematycznego monitorowania postępów swojego 

dziecka przez cały rok szkolny, a zwłaszcza w okresie klasyfikacji. 

Przewidywane oceny roczne nauczyciele i wychowawcy wpisują w e-dzienniku. 

Nauczyciele, wychowawca klasy nie mają obowiązku dodatkowego 

zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem e-dziennika. 

 

4.W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, informującym o ocenach 

przewidywanych, rodzic odczytuje te informacje z e-dziennika.  

 

5.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

 

6.Zastrzeżenia  mogą być zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
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7.Rażące przekroczenie przez ucznia regulaminu szkolnego może spowodować 

obniżenie oceny z zachowania. 

 

§ 25. Oceny śródroczne i roczne nie są średnimi matematycznymi. 

Skład procentowy oceny prezentuje diagram. 

 

10%

20%

30%

40%

Aktywność na lekcjach,

postawa wobec

przedmiotu, zadania

domowe.

Prace samodzielne i

grupowe, np.:referaty,

prezentacje, zadania

praktyczne i inne prace

dodatkowe.

Odpowiedzi ustne,

kartkówki (z trzech

ostatnich lekcji).

Sprawdziany z szerszej

partii materiału,

wypracowania,

osiągnięcia w

konkursach.

 

1.Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 

muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

– także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

2.Istnieje możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach lub z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. 
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3.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

 

4.W przypadku zwolnienia lekarskiego, na pisemną prośbę rodziców, uczeń nie 

musi być obecny na lekcjach wychowania fizycznego, jeśli zajęcia odbywają się 

na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych 

 

5.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

6.Sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych oraz zasad zwalniania ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 3 do WO. 

 

 
 

 

Rozdział czwarty 

Egzamin poprawkowy 
 

§ 26. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 

§ 27. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich 

w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 28. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt b, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
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przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

§ 29. 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

2. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator. 

3. Stopień trudności zadań egzaminacyjnych powinien być zróżnicowany  

i odpowiadać pełnej skali ocen. Jeśli uczeń nie zdobędzie wymaganej ilości 

punktów na egzaminie pisemnym, ale w części ustnej wykaże się znajomością 

ponad połowy zagadnień, to egzamin poprawkowy uważa się za zdany. 

4. Egzamin poprawkowy powinien trwać nie dłużej niż jedną godzinę. 

 

§ 30. 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

c) termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

3. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się termin egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 31. 1. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 2 

dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W przypadku braku 

odwołania ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

2. W przypadku odwołania dyrektor szkoły (wicedyrektor) rozpatruje jego 

zasadność i o wyniku rozpatrzenia wniosku powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) w terminie do trzech dni od daty otrzymania odwołania. 

 

§ 32. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
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w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 

do końca września. 

 

§ 33. 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w § 33.1. są: 

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie 

zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

b) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań 

zleconych przez nauczyciela, 

c) niekorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole, np. zajęcia 

wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela, 

d) niezgłoszenie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych 

przez nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych przez 

nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej. 

 

 

Rozdział piąty 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

§ 34. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

śródrocznej i rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 35. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym 

uczeń nie został sklasyfikowany. 

 

§ 36. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych 
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opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.  

 

§ 37. 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  

2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

4. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania 

  
§ 38.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.  

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

§ 39.1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

§ 40. 1. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator. 

2. Stopień trudności zadań powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom 

ocen ustalonych w § 11. 
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§ 41. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

 

§ 42. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator 

ustala ocenę według skali ustalonej w § 11. 

 

§ 43.1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin 

b) termin egzaminu, 

c) zadania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu, 

e) stopień ustalony przez egzaminatora. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

3. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się termin egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna z zachowaniem trybu odwoławczego. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

z zachowaniem trybu odwoławczego. 

 

§ 44. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 

§ 45.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
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niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną oceną 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2a przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

 

§ 46.1. W skład komisji wchodzą:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze- jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:  

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze- jako przewodniczący komisji,  

 wychowawcza klasy 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel Rady Rodziców. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w § 46.1 może być zwolniony z udziału pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

 

§ 47. Zadania komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator 

w porozumieniu z przewodniczącym komisji. 
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§ 48. Dalsze procedury są takie same jak wyżej z tym, że zamiast określenia 

„egzaminator” stosuje się odpowiednio „komisja egzaminacyjna”. 

 

§ 49. Promowanie i ukończenie szkoły 
1.Uczeń klasy trzeciej gimnazjum kończy szkolę: 

- jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  

- w terminie do 31 sierpnia danego roku przystąpił do określonego  

w odrębnych przepisach egzaminu gimnazjalnego. 

 

2. Uczeń klasy trzeciej kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z 

tych zajęć. 

b) W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 

średniej ocen, wlicza się obie oceny.  

 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 

Rozdział szósty 

Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 50. Uczniów klas I – III gimnazjum osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji 

rocznej Rada Pedagogiczna może wyróżnić: 

a) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem, 

b) przyznając nagrodę: 

- „Nobile Talentum” 

- „Aurea Nobilitas” 

Kryteria przyznawania wymienionych nagród określa załącznik nr 5 do WO. 

c) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową – jeśli pozwolą środki finansowe 
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§ 51.1. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie 

od innych nagród (pod warunkiem, że z zachowania otrzymał ocenę co najmniej 

dobrą) w każdym z poniższych przypadków: 

a) 100 % frekwencji, 

b) zaangażowanie ucznia w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły lub 

środowiska, 

c) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim 

w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych. 

2. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania 

uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania 

własnych nagród i kryteriów ich przyznawania. 

§ 52. Szczegółowe informacje dotyczące pożądanych, akceptowanych                           

i nagradzanych zachowań oraz wykaz nagród i wyróżnień zawiera System 

Wychowania – załącznik nr 6 do WO.  

 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE ZACHOWANIA 
 

§ 53. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, 

samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności 

współdziałania w grupie, 

b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą celem kształtowania 

własnego charakteru, 

c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat 

zachowania ucznia, pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy 

wychowawczej, 

d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego. 

 

§ 54. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

§ 55. Oceny zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 
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Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego. 

 

§ 56. 1. Ocenę zachowania ustala się dwukrotnie w danym semestrze. 

 

a) W I semestrze roku szkolnego oceniamy ucznia dwa razy. Śródroczna ocena 

zachowania jest średnią arytmetyczną z dwóch wystawionych w tym semestrze 

ocen (np. uczeń, który otrzymał ocenę poprawną, a następnie bardzo dobrą, 

otrzymuje na semestr ocenę dobrą).  

Jeżeli obie oceny różnią się tylko o jeden stopień, to uwzględniamy ewentualną 

poprawę w zachowaniu ucznia (np. uczeń, który otrzymał ocenę 

nieodpowiednią, a następnie poprawną, może na semestr otrzymać ocenę 

poprawną). Jeżeli zachowanie ucznia uległo pogorszeniu (druga ocena jest 

niższa), otrzymuje on ocenę niższą. 

 

b) W II semestrze również oceniamy ucznia dwukrotnie i ustalamy ocenę na 

drugi semestr wg wyżej określonych zasad. 

Ocena roczna stanowi średnią arytmetyczną dwóch ocen semestralnych. Jeżeli 

różnią się one jedynie o jeden stopień, ocenę roczną stanowi ocena z drugiego 

semestru. 

 

2. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględnia się 

udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

3. Uczeń realizuje projekt edukacyjny w klasie II, w wyjątkowych sytuacjach 

uczeń może zrealizować projekt w klasie III. 

 

4.Szczegółowe warunki i zasady wykonywania projektów edukacyjnych w 

Publicznym Gimnazjum nr 1 z O.I. im. Polskich Noblistów w Opolu określa 

załącznik nr 8 do WO. 

 

§ 57.  Oceny zachowania uwzględniają w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 
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h) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego – w roku realizacji tego 

projektu 

 

§ 58. Oceny zachowania ustala się według następującej skali: 

wzorowe (skrót: wz) 

bardzo dobre (skrót: bdb) 

dobre (skrót: db) 

poprawne (skrót: pop) 

nieodpowiednie (skrót: ndp) 

naganne (skrót: ng) 

 

Przy ustalaniu pozytywnej oceny zachowania (wz, bdb, db) wychowawca  

w szczególności bierze pod uwagę kryterium odnoszące się do postawy ucznia 

wobec nałogów. 

§ 59. Zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu niżej wymienionych kategoriach 

opisowych, oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem wychowawcy - po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia - 

jest wybranie cyfry w I kategorii opisu, która najlepiej charakteryzuje ucznia,  

a w kategoriach II – VII wychowawca przydziela punkty zgodnie z własnymi 

obserwacjami ucznia. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad 

wymienionych w ustaleniach końcowych tej części dokumentu (paragraf 62). 

 

§ 60. Opis poszczególnych kategorii: 

 

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

 systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – 

obowiązkowych lub dobrowolnych 

 terminowość wykonywania powierzonych obowiązków (odrabianie zadań, 

czytanie lektur, zwrot książek do biblioteki, oddawanie usprawiedliwień, itp.) 

 odpowiedzialne uczestnictwo w lekcjach (uczeń powinien: posiadać 

niezbędne pomoce, odpowiedni strój na wf; uczeń nie powinien: unikać 

sprawdzianów, przeszkadzać, rozmawiać, jeść , pić i żuć gumy, korzystać  

z telefonów komórkowych niezgodnie z ustalonymi zasadami) 

 

5. Uczeń spełnia wszystkie poniższe warunki: 
- nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

- zawsze terminowo i rzetelnie wykonuje powierzone zadania, 

- dobrowolnie podejmuje się wykonania różnorodnych prac, 

- zawsze jest przygotowany do zajęć i nigdy nie utrudnia ich prowadzenia, 

- nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń podczas lekcji 
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4. Uczeń spełnia wszystkie poniższe warunki: 

- ma niewielką liczbę spóźnień (łącznie do 3 spóźnień), 

- wywiązuje się z powierzonych zadań i dotrzymuje ustalonych terminów, 

- jest przygotowany do zajęć i nie utrudnia ich prowadzenia, 

- nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń podczas lekcji 

3. Uczeń spełnia wszystkie poniższe warunki: 
- ma niedużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (łącznie do 6h) 

- zwykle wywiązuje się z powierzonych zadań i dotrzymuje ustalonych 

terminów, 

-  nie korzysta z telefonu komórkowego podczas lekcji 

- zwykle jest przygotowany do zajęć i stara się nie przeszkadzać w ich 

prowadzeniu. 

2. Uczeń spełnia jeden z poniższych warunków: 
- opuszcza lub spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia (łącznie do 12h) 

- zdarza mu się nie dotrzymać ustalonych terminów i nie wywiązać się z 

powierzonych zadań, 

- zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć lub przeszkadza w ich 

prowadzeniu. 

- zdarzyło mu się użyć telefonu komórkowego niezgodnie z ustalonymi 

zasadami  

1. Uczeń spełnia jeden z poniższych warunków: 
- bardzo często spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łącznie do 

25h) 

- zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów i nie wykonuje powierzonych 

zadań, 

- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, 

- wielokrotnie utrudnia ich prowadzenie, 

- używa telefonu komórkowego niezgodnie z ustalonymi zasadami (łącznie do 

3 razy) 

0. Uczeń spełnia jeden z poniższych warunków: 
- nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, wagaruje, ucieka lub 

spóźnia się (powyżej 25h) 

- lekceważy obowiązki ucznia, 

- zwykle jest nieprzygotowany do zajęć lub nagminnie utrudnia ich 

prowadzenie, 

- często korzysta z telefonu komórkowego niezgodnie z ustalonymi zasadami 

(powyżej 3 razy) 

- nie poprawia swojego zachowania. 
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II. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI 

UCZNIOWSKIEJ 

 poszanowanie własności osobistej innych  (uczeń nie powinien zabierać, 

chować, wymuszać rzeczy, które do niego nie należą) oraz mienia szkolnego 

i publicznego 

 pomoc kolegom w nauce oraz trudnych sytuacjach życiowych 

 działanie na rzecz klasy i szkoły 

 postępowanie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi (nie przejawia 

niepożądanych zachowań i reaguje na wszelkie przejawy zła – zachowanie 

agresywne, kradzież, niszczenie mienia, oszustwa, stosowanie używek, itp.) 

 dbałość o ład i porządek na terenie szkoły i wokół niej. 

 

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

 przestrzeganie obowiązku noszenia stroju szkolnego określonego w Statucie 

Szkoły  

 właściwa postawa i odpowiedni strój apelowy (określony w Statucie Szkoły) 

podczas uroczystości szkolnych 

 przestrzeganie zasad dotyczących estetyki i schludności wyglądu, 

określonych w Statucie Szkoły,  

 godne reprezentowanie klasy, szkoły na zawodach, olimpiadach, konkursach, 

uroczystościach 

 szacunek dla symboli narodowych i szkolnych 

 

IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

 nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych określeń 

 stosowanie zasad poprawnej polszczyzny 

 przestrzeganie zasad kultury dyskusji 

 

V. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE  

I INNYCH OSÓB  

 przestrzeganie regulaminów pracowni, wycieczek i innych stosownych do 

sytuacji i miejsc 

 bezpieczne zachowanie podczas przerw (uczeń nie powinien biegać po 

korytarzach, krzyczeć, potrącać innych, inicjować i brać udziału  

w konfliktach) lekcji, wyjść i wycieczek 

 przestrzeganie zakazu posiadania i używania niebezpiecznych przedmiotów, 

środków odurzających, alkoholu, papierosów 

 reagowanie i zgłaszania występujących zagrożeń, przejawów agresji 
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 przestrzeganie zakazu opuszczania szkoły przed zakończeniem zajęć, bez 

opieki lub zgody nauczyciela. 

 

VI. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA NIĄ  

 prawdomówność, życzliwość, uczynność, opiekuńczość i tolerancja  

w kontaktach z innymi 

 taktowne i kulturalne odnoszenie się do dorosłych, rówieśników podczas 

przerw, lekcji, wyjść, wycieczek, itp. 

 

VII. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

 używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły, dorosłych, rodziców oraz kolegów 

 poszanowanie godności innych osób (nieużywanie przezwisk, 

nieośmieszanie, nieobmawianie, niedokuczanie, nieprowokowanie bójek  

i konfliktów rówieśniczych) 

 poszanowanie pracy własnej i innych (np. gazetki, dekoracje) 

 szacunek dla pracy nauczyciela, pracowników szkoły i uczniów. 

VIII. UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Liczba punktów uzyskanych 

przez ucznia w kategorii VIII 

Liczba punktów uzyskanych 

za realizację i prezentację 

projektu edukacyjnego 

5 34-35 

4 32-33 

3 27-31 

2 18-26 

1 11-17 

0 0-10 

 

§ 61. Ustalenia końcowe 
Oceny wystawia się według następujących zasad:  

 Uczeń, który w dwóch kategoriach otrzymał 0 punktów lub w kategorii I 

(§61.2.I) otrzymał 0 punktów  w związku z nieusprawiedliwionymi 

nieobecnościami w ilości ponad 25 godziny w okresie podlegającym ocenie 

zachowania (1/4 roku szkolnego),  nie może mieć wyższej oceny niż naganna. 

 Uczeń, który w jednej kategorii otrzymał 0 punktów lub w dwóch kategoriach 

otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia 



32 

 

 W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych 

kategoriach (kategoriach I – VII lub I-VIII w klasyfikacji rocznej w roku 

szkolnym, w którym uczeń realizował projekt edukacyjny) i stosuje poniższą 

tabelę przeliczeniową 

 Trzy spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieusprawiedliwiona. 

 Nagana udzielona przez wychowawcę skutkuje obniżeniem oceny  

z zachowania o jeden stopień w okresie podlegającym ocenie zachowania (1/4 

roku szkolnego),   

 Nagana udzielona przez dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem zachowania  

poniżej  oceny poprawnej w okresie podlegającym ocenie zachowania (1/4 

roku szkolnego),   

 Jeśli uczeń w okresie nauki w gimnazjum nie zrealizuje projektu 

edukacyjnego na świadectwie ukończenia szkoły otrzymuje ocenę  

z zachowania obniżoną o jeden stopień, przy czym ocena ta nie może być 

wyższa niż ocena dobra. 
  
 
 

 

 

Łączna liczba 

punktów  

w klasyfikacji 

śródrocznej  

i rocznej 

Łączna liczba 

punktów  

w klasyfikacji 

rocznej  

w roku szkolnym,  

w którym uczeń 

realizował projekt 

edukacyjny 

Ocena całościowa 

                32 – 35 36-40 wzorowa 

                28 – 31 31-35 bardzo dobra 

                18 – 27 20-30 dobra 

                11 – 17 13-19 poprawna 

                 6 – 10 7-12 nieodpowiednia 

                 0 – 5 0-6 naganna 

 

 Do dokumentów dołącza się arkusz zbiorczy (załącznik nr 5 do WO), który 

może służyć jako tabela rachunkowa dla wychowawcy, ale również jako 

arkusz konsultacyjny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

jeśli zachodzi potrzeba konsultowania z nimi zachowania poszczególnych 

uczniów, a także jako arkusz konsultacyjny dla rodziców. 

 

§ 62. Ocena zachowania ustalana jest w następującym trybie: 
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1. Wychowawca klasy ocenia zachowanie ucznia na zbiorczym arkuszu ocen 

zawierającym: 

a) imiona i nazwiska uczniów danej klasy, 

b) punkty uzyskane przez uczniów w poszczególnych kategoriach, 

c) sumę punktów uzyskaną przez każdego ucznia, 

d) ocenę zachowania. 

2. Każdy uczeń dokonuje samooceny. 

3. Nauczyciele uczący ucznia oceniają zachowanie ucznia na swoich lekcjach. 

4. Wychowawca zasięga opinii uczniów klasy w sprawie oceny zachowania 

danego ucznia. 

5. Wychowawca zasięga opinii zespołu pedagogiczno – psychologicznego  

w sprawie oceny z zachowania. 

6. Wychowawcy klasy, na podstawie uzyskanych informacji, formułują ocenę 

zachowania ucznia. 

7. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może podwyższyć ocenę  

z zachowania ucznia, po konsultacji z dyrektorem szkoły i zespołem 

psychologiczno – pedagogicznym. 

 

§ 63. W przypadku ucznia rażąco naruszającego prawidłowe zasady 

zachowania, demoralizującego pozostałych uczniów danej klasy, bądź 

prowokującego i namawiającego do nagannych (patologicznych) zachowań, 

uchwałą Rady Pedagogicznej przenosi się go do innego zespołu klasowego, 

w trakcie roku szkolnego. 

 

§ 64. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

 

§ 65. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

 

§ 66. Ocena naganna musi być uzasadniona pisemnie. 

 

§ 67. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca 

powinien uzasadnić ocenę zachowania w formie pisemnej lub ustnej w terminie 

dwóch dni. 
 

§ 68. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 
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została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.  

Z prac komisji sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

 

§ 69. 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zobowiązany jest 

do pisemnego usprawiedliwienia z podaniem przyczyn nieobecności, nie później 

niż siedem dni od dnia powrotu dziecka do szkoły. Usprawiedliwienia 

przedkłada się u wychowawcy. 

2. W przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach (powyżej 

siedmiu dni) rodzic ma obowiązek powiadomić szkołę telefonicznie 

o przyczynach tej nieobecności. Jeżeli rodzic nie skontaktuje się ze szkołą, 

obowiązek ten spoczywa na wychowawcy. 

3. Uczeń nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach. 

 

§ 70. Szczegółowe informacje dotyczące niepożądanych zachowań uczniów 

oraz rodzajów kar zawiera System Wychowania – załącznik nr 6 do WO. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 71. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań z rodzicami, którzy 

nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności i nie kontrolują 

systematycznie postępów swojego dziecka, nie mogą w żadnym wypadku (w 

tym kwestionując ocenę) powoływać się na brak informacji o postępach w 

nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub 

rocznych. 

 

§ 72. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dbają o kulturę języka ojczystego, 

zwracają uwagę na poprawność językową prac pisemnych i wypowiedzi 
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ustnych; nie ma to wpływu na ocenę śródroczną i roczną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 73. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu. 

 

§ 74. Rodzice i uczniowie mają obowiązek przestrzegać regulamin e-dziennika  

i zgłaszać wszelkie naruszenia dóbr osobistych nauczycielom – wychowawcom.  

 

§ 75. Zmiany treści Wewnątrzszkolnego Oceniania mogą być dokonywane na 

pisemny wniosek Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców lub nauczycieli. 

 

§ 76. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu wprowadza się uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 77. W sprawach nieuregulowanych szkolnym systemem i zasadami oceniania 

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ZWROTNA O POSTĘPACH UCZNIA 
 

1. Podstawowymi dokumentami gromadzenia informacji o uczniu są: 

a) arkusz ocen, 

b) e-dziennik  

c) zeszyt uwag pozytywnych i negatywnych danej klasy 

d) dokumentacja pedagoga szkoły. 

 

2. Informacje o ocenach i postępach ucznia udzielane są: 

a) uczniom: 

 słownie, pisemnie w postaci oceny, recenzji, 

 w postaci wyróżnień, pochwał, nagród, dyplomów uznania, 

 za pomocą wpisów do e-dziennika 

b) rodzicom: 

 na zebraniach ogólnych zgodnie z potrzebami szkoły, 

 w trakcie indywidualnych rozmów i konsultacji w razie potrzeby, 

 w formie pisemnej informacji (kartki ocenami, listy gratulacyjne), 

 za pośrednictwem niezależnego konta w systemie e-dziennika 
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c) nauczycielom: 

 wychowawcom klas przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

w różnych formach i czasie w zależności od potrzeb, 

 w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 

 

NARZĘDZIA UŻYWANE W PROCESIE OCENIANIA 

 

Narzędzia, które wykorzystujemy w procesie nauczania: 

a) odpowiedzi ustne, 

b) odpowiedzi pisemne: 

 zadania klasowe (jako podsumowanie danego działu, przekrojowe), 

 sprawdziany (z szerszej partii materiału), 

 tzw. „kartkówki” (z trzech ostatnich lekcji), 

 testy, 

 wypracowania, 

 zadania domowe, 

c) prace samodzielne i grupowe: 

 referaty, 

 udział w dyskusji, 

 prezentacje (m.in. udział w inscenizacjach, uroczystościach szkolnych), 

 aktywność ucznia w pracy na lekcji, 

 praca z książką, 

 umiejętność współpracy w grupie, 

 zadania praktyczne, 

d) inne formy dostosowane do przedmiotu, 

e) aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, 

f) reprezentowanie szkoły w środowisku. 

 

 

EWALUACJA 
 

Celem ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest: 

a) informacyjność, 

b) badanie stanu realizacji programu nauczania, stopnia zdobytej wiedzy 

i umiejętności, 

c) diagnozowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

d) analiza wpływu Wewnątrzszkolnego  Oceniania na efekty pracy z uczniami – 

określenie specyfiki klasy, 
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e) planowanie i doskonalenie dalszej pracy poprzez modyfikowanie systemu. 

 

Efektywność Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania sprawdzamy poprzez: 

a) analizę postępów ucznia, 

b) wyniki klasyfikacji, 

c) monitorowanie procesu przyswajania wiedzy, 

d) liczbę interwencji Rzecznika Praw Dziecka, 

e) liczbę odwołań kwestionujących ocenę, 

f) ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

g) dyskusje w czasie narad klasowych, zebrań Samorządu Uczniowskiego, Rad 

Pedagogicznych i spotkań z rodzicami, 

h) wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

Podsumowanie ewaluacji dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

podsumowującej dany rok szkolny. 


