
Załącznik 
Do Statutu Zespołu Szkół w Baborowie

Wewnątrzszkolny system oceniania

§1

Podstawa prawna :

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest zgodne z rozporządzeniem MEN i S 
z dnia 7 września 2004r.,  Dz. U. Nr 199, poz. 2046 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§2

1.  Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów 
     w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
     wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
     programów nauczania, uwzględniających tę podstawę: 

a) wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia do kolejnego etapu kształcenia,
b) umiejętności komunikowania się;
c) umiejętności społeczne;
d) umiejętności psychologiczne.

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  i norm 
etycznych.

§3

1.Ocenianie ma na celu:

1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4) Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§4

1.Ocenianie obejmuje:

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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6) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania;
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom informacji   
      o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§5
 

Zasady oceniania.

1. Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach ucznia powinny być:
a) prace klasowe (zadania klasowe, sprawdziany, testy) z zakresu materiału 
      przekraczającego 3 tematy lekcyjne są obowiązkowe;
- uczeń opuszczający pracę klasową, ma obowiązek napisania jej do końca semestru;
- uczeń, który nie napisał wszystkich prac klasowych, nie może otrzymać oceny semestralnej lub 

rocznej wyższej od dostatecznej;
- praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres;
- w szkole podstawowej, w tygodniu, uczeń może mieć tylko dwie prace klasowe;
- w gimnazjum, w tygodniu, uczeń może mieć trzy prace klasowe, chyba, że klasa zgodzi się na 

pisanie dodatkowej pracy (zasada ta nie dotyczy poprawy pracy klasowej) ;
- w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa (nie dotyczy poprawy pracy klasowej);
- nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie prac klasowych;
- uczeń  ma  możliwość  jednokrotnego  poprawienia  oceny  niedostatecznej  lub  dopuszczającej 

z każdej pracy klasowej w terminie jednego tygodnia od oddania sprawdzonych prac; uzyskana 
ocena wyższa jest wpisywana obok poprzedniej (ocena niższa lub równa nie jest wpisywana); 

- za zgodą nauczyciela uczeń może poprawić każdą otrzymaną ocenę, 
- przy poprawianiu prac  klasowych i  pisaniu w drugim terminie kryteria  ocen nie  zmieniają się, 

a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika;
- uczniowi,  któremu  zostanie  udowodniona  niesamodzielność  pisania  pracy  klasowej 

nie przysługuje prawo do poprawy oceny;
- prace klasowe są udostępniane rodzicom( prawnym opiekunom) do wglądu w szkole ,
b)   „kartkówki” z zakresu materiału: do 3 tematów lekcyjnych, które nie muszą być zapowiedziane

                    i nie stosuje się o nich zasad poprawiania opisanych dla prac klasowych;
c)   dyktanda;
d)   wypracowania;
e)   prace domowe krótkoterminowe oraz długoterminowe;
f)    aktywność pracy na lekcji;
g)   wypowiedzi ustne.

2.  W pracach pisemnych ocenie podlega: 
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

3.  W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

4.   Nauczyciel wykorzystuje różnorodne sposoby pomiaru wiadomości i umiejętności, aby każdy 
       uczeń miał możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami.

§6

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych 
    opiekunów o:
    1.  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
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         klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 
         przez siebie programu nauczania;
    2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
         z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych
    opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 
    uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne prace
    kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego
    rodzicom /prawnym opiekunom. 

§7

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne,  do  indywidualnych  potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 
i 3. 

2. Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych 
i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy       z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”  z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§8

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod 
  uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
  zajęć. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie wydanej
  przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas 
  określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji
  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§9

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu 
śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania.

2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania  -  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  uczniów  danej  klasy  oraz 
ocenianego ucznia. 

4. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele 
prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena  klasyfikacyjna 
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 
ukończenie szkoły.

5. W klasach I - III szkoły podstawowej obowiązuje klasyfikacyjna ocena opisowa: śródroczna i roczna 
zarówno z wiedzy i umiejętności ucznia jak i jego zachowania.

6. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Ocena z religii/etyki wystawiana jest według skali ocen stopniowej.

8. Począwszy  od  klasy  IV szkoły  podstawowej,  oceny  śródroczne  i  roczne  z  zajęć  edukacyjnych  są 
ocenami stopniowymi w skali:

6 -  celujący - cel.
5 -  bardzo dobry - bdb.
4 -  dobry - db. 
3 -  dostateczny - dst.
2 -  dopuszczający - dop.
1 -  niedostateczny - ndst.

9. Oceny śródroczne i roczne z zachowania są ocenami słownymi w skali:
wzorowe 
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

        
10. Sposoby oceniania bieżącego:
    1) z zajęć edukacyjnych :
     a)  w  stopniach wg skali :

      6,  6-            celujący
5,  5+, 5-      bardzo dobry
4,  4+, 4-      dobry
3,  3+, 3-      dostateczny
2,  2+, 2-      dopuszczając
1                   niedostateczny

b)ocena opisowa,
c) ocena ustna.. 

2) z zachowania:
• ocena opisowa
• ocena ustna

11. Jeżeli,  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  nauczyciel  przedmiotu  stwierdzi,  iż  poziom  osiągnięć 
edukacyjnych  ucznia  uniemożliwia  lub  utrudnia  kontynuację  nauki  w  drugim  semestrze,  bądź 
w klasie programowo wyższej szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków poprzez:

- współpracę  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  w  zakresie  zdiagnozowania  przyczyn 
występujących  trudności  oraz  dostosowania  metod  pracy  i  wymagań  do  indywidualnych  potrzeb 
ucznia 

- współpracę z rodzicami,
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- uczestnictwo ucznia w zajęciach wyrównawczych,
- organizację pomocy koleżeńskiej,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości edukacyjnych ucznia.

12. Oceny klasyfikacyjne z religii, drugiego języka obcego, wychowania komunikacyjnego nie są wliczane 
w zakres średniej obliczonej dla różnych potrzeb oraz nie mają wpływu na promocję ucznia.

13. Ocena cząstkowa w dzienniku jest odnotowana cyfrą.

14. Ocena cząstkowa z klasowych prac pisemnych jest w dzienniku odnotowywana czerwonym kolorem.

15. Ocena  klasyfikacyjna  śródroczna  w  dzienniku  i  w  arkuszu  ocen  odnotowywana  jest  skrótem 
wyrazowym, a roczna w pełnym brzmieniu.

16. Ocenę  klasyfikacyjną  śródroczną  i  roczną  z  zajęć  edukacyjnych  ustala  nauczyciel  przedmiotu 
uwzględniając  wkład  pracy  ucznia  oraz  postępy  osiągane  przez  ucznia  w  danym semestrze  (roku 
szkolnym).Oceny te nie są ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

17. Klasyfikacja  roczna ucznia  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych,  z 
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena ta jest oceną opisową.

18. Zajęcia ze ścieżek edukacyjnych prowadzone w modułach kończą się dla ucznia zaliczeniem.

19. Laureaci  i  finaliści  konkursów przedmiotowych o zasięgu  wojewódzkim otrzymują  z  danych zajęć 
edukacyjnych celującą semestralną (roczną) ocenę klasyfikacyjną. 

20. Oceny w arkuszu ocen wpisuje nauczyciel-wychowawca.

§10

 Kryteria oceniania
uwzględniane w przedmiotowych systemach oceniania.

1)Nauczyciele w klasach I – III odnotowują w dzienniku zajęć osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując skalę 
punktową od 1 do 6 :

1 – uczeń nie potrafi samodzielnie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, wymaga stałej
             pomocy nauczyciela;

2 – uczeń  z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 3 – potrafi samodzielnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania, jednak popełnia wiele 
       błędów, musi dużo ćwiczyć;
4 – potrafi samodzielnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania, przy rozwiązywaniu

 zadań popełnia nieliczne błędy;
5 – potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykonać zadania przewidziane programem nauczania;

  6 – uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania nietypowe lub o podwyższonym stopniu trudności;     

2) W klasach I - III ustalając ocenę opisową uwzględnia się:
    -  rozwój poznawczy ucznia (tj. edukację polonistyczną, matematyczną, środowiskową,  techniczno - 
       plastyczną,  muzyczną,  motoryczno - zdrowotną);

  - rozwój społeczno - emocjonalny (tj. aktywność, samodzielność, relacje uczeń - nauczyciel 
    zachowanie w grupie rówieśniczej).

2) Począwszy   od  klasy  IV  szkoły  podstawowej oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia, stosuje się 
następujące kryteria ocen:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania 

danego przedmiotu,
5



- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- cechuje go poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień 

kondensacji wypowiedzi,
- biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów teoretycznych  lub 

praktycznych  z  programu  nauczania  danego  przedmiotu,  proponuje  rozwiązania  nietypowe, 
rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania , lub osiąga sukcesy  w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne objęte programem nauczania,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji przy ich opanowywaniu,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- cechuje go poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową ,
- łączy wiedzę z różnych przedmiotów.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  w  pełni  wiadomości  określonych  programem  nauczania  danego  przedmiotu, 

ale  opanował  je  na  poziomie  przekraczającym  wymagania  zawarte  w  podstawie  programowej 
kształcenia ogólnego,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach teoretycznych i praktycznych,
- jego wypowiedzi cechuje brak błędów językowych, usterek stylistycznych

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  na  poziomie 

nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
- rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
- w  jego  wypowiedziach  można  zauważyć  niewielkie,  nieliczne  błędy,  wiadomości  przekazuje 

w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.
- nie potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych i znanych mu źródeł informacji przy rozwiązywaniu 

zadań typowych (elementarnych).

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma  braki  w  opanowaniu  treści  ustalonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego, 

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności 
z danego przedmiotu nauczania w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
- w jego wypowiedziach można zauważyć liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia 

ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

- nie jest w stanie rozwiązać( wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

7. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań - ocenę wyższą otrzymać 
może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane  ocenom niższym.

 
8. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  informatyki,

muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się            z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.

9. Każdy  nauczyciel  (zespół  nauczycieli)  ustala  na  podstawie  w/w  kryteriów
ocen własne kryteria na poszczególne stopnie z przedmiotu oraz zapoznaje z wymogami uczniów i ich 
rodziców w pierwszych dniach nauki każdego roku szkolnego.

10. Przygotowane  kryteria  ocen  z  zajęć  edukacyjnych  mają  formę  pisemną  i  są  udostępnione  całej 
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społeczności szkolnej  na  zasadach ustalonych przez nauczyciela.

11. Nauczyciel   jest   zobowiązany,    na    podstawie    pisemnej    opinii    poradni  psychologiczno    - 
pedagogicznej     lub    innej     poradni     specjalistycznej,  dostosować kryteria  ocen do wymagań 
edukacyjnych  w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się 
lub deficyty rozwojowe.

§11

Kryteria oceniania zachowania.

1. Śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy uwzględniając :
• stopień spełniania podanych niżej kryteriów;
• ustne i pisemne opinie innych nauczycieli;
• opinie innych uczniów i pracowników niepedagogicznych szkoły zgłaszane wychowawcy. 
• nie ujawnioną innym uczniom samoocenę, dokonywaną przez ucznia.
• wpływ stwierdzonych orzeczeniem bądź opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej zaburzeń i 

odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii.

5. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia szkoły podstawowej

Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach oznaczonych cyframi rzymskimi. 

I   WYWIĄZYWANIE  SIĘ  Z  OBOWIĄZKÓW  UCZNIA
(STOSUNEK  DO  NAUKI  I  FREKWENCJA)

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

5- maksymalne. Ponadto uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi 
samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągać wyjątkowo wysoki poziom wiedzy 
w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania albo w innej formie rozwija 
swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci nagród np. w nauce, sporcie, działalności 
artystycznej lub innej, a także nie ma nieobecności nie usprawiedliwionych lub spóźnień.

4- bardzo wysokie. Uczeń systematycznie uczestniczy w dodatkowych zajęciach w ramach kół 
przedmiotowych, sportowych lub artystycznych, ale nie osiąga w nich bardzo wysokich wyników. Ponadto 
ma niewielką liczbę godzin nie usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień - łącznie do 10.

3- wysokie. Uczeń często uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych  lub zainteresowań, czasem prosi 
nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą. Uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do 
poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni. Ponadto często opuszcza lekcje lub spóźnia się, ale 
jego nieobecności lub spóźnienia są najczęściej usprawiedliwione - liczba nieusprawiedliwionych godzin 
nie przekracza 16.

2- przeciętne. Uczeń rzadko uczestniczy w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę w ramach kół 
przedmiotowych lub zainteresowań. Satysfakcjonuje go uzyskanie przeciętnych wyników w nauce. Często 
opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się - łącznie do 24 spóźnień 
i nieusprawiedliwionych nieobecności.
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1 - niskie. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonują go osiągane wyniki w nauce. Ponadto 
bardzo często opuszcza lekcje lub spóźnia się bez usprawiedliwienia - łącznie do 30 nieusprawiedliwionych 
spóźnień lub nieobecności.

0 - bardzo niskie. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, niestara się osiągać choćby dopuszczających 
ocen w nauce. Dodatkowo nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje - łącznie powyżej 30 
nieusprawiedliwionych spóźnień lub nieobecności.

II.  POSTĘPOWANIE  ZGODNE Z  DOBREM  SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

5 - uczeń samodzielnie wykazuje dużą inicjatywę w pracach na rzecz klasy i szkoły, a wszelkie zobowiązania 
wykonuje solidnie i terminowo. Szanuje podręczniki, mienie szkolne i innych.

4 - uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (zwroty książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień), 
rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale z nich, jak i z prac zleconych dobrze się wywiązuje. 
Szanuje mienie szkolne i innych.

3 – sporadycznie zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów albo niezbyt dobrze wywiązuje się z 
powierzonych mu prac podjętych z własnej inicjatywy lub zleconych.

2 – uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu 
zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale najczęściej się z nich wywiązuje.

1 – uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, często nie wywiązuje się z powierzonych mu prac 
i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

0 – uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie podejmuje powierzonych mu zadań i prac, 
nie wykazuje inicjatywy w działalności na rzecz innych.

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

5 – Uczeń zawsze dba o dobre imię swej szkoły, przestrzega i pielęgnuje tradycje szkolne (strój galowy na apele 
okolicznościowe i uroczystości szkolne, obuwie zmienne w wyznaczonych miesiącach, obchody świąt i 
imprez szkolnych np. Dzień Patrona Szkoły, Mikołajki, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka i inne), samodzielnie 
angażuje się do pomocy w ich organizacji.

4 – Uczeń najczęściej dba o dobre imię swojej szkoły, przestrzega zwyczajów i tradycji szkolnych, ale trzeba go 
zachęcać do prac nad realizacją zadań związanych z ich organizacją. Zlecone zadania wypełnia sumiennie.

3 – Uczeń sporadycznie dba o honor i przestrzeganie tradycji szkolnych. Rzadko  samodzielnie angażuje się w 
organizację np. szkolnych uroczystości.  Czasem zdarza mu się nie wywiązać ze zleconych zadań.

2 – Uczeń często nie jest zainteresowany kultywowaniem szkolnych tradycji, lub jest, ale tylko niektórymi jej 
elementami. Niechętnie angażuje się w prace związane z jej pielęgnacją. Nie przywiązuje wagi do dobrego 
imienia swej szkoły.

1 – Uczniowi, nie zależy na dobrym imieniu szkoły, jest obojętny wobec tradycji szkolnych, ale nie przeszkadza 
innym w ich pielęgnowaniu. 

0 – Uczeń lekceważy dobre imię swojej szkoły i tradycje w niej kultywowane. Poprzez swoje zachowanie 
utrudnia innym działalność na rzecz wzbogacania szkolnych zwyczajów.

IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

5 – Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, operuje bogatym słownictwem w kontaktach 
z dorosłymi i z rówieśnikami.

4 – Sporadycznie (1-2razy) uczeń użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub zachował się 
nietaktownie podczas dyskusji z rówieśnikami. Jest tego świadomy i stara się nad tym panować. Przestrzega 
natomiast kultury słowa wobec dorosłych.

3 – Uczeń kilkakrotnie (do 5 razy) użył niekulturalnego słownictwa wobec dorosłych i rówieśników. 
Stara się ograniczyć używanie niekulturalnego słownictwa.

2 – Czasem zdarza się uczniowi nie panować nad używaniem niekulturalnych słów lub nad wybuchami emocji 
podczas dyskusji. Zbyt mało pracuje nad pięknem ojczystego języka.

1 – Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów podczas rozmów i dyskusji. 
Nie przywiązuje wagi do używanego słownictwa.

0 – Uczeń zwykle bywa nietaktowny, świadomie używa wulgaryzmów, bywa agresywny słownie.
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V.  DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO  I ZDROWIE  WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

5 – Uczeń sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. 
Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, czy uzależnień, a on sam deklaruje, że jest od nich wolny. 
Swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga starania o wyjście z uzależnienia 
kogoś ze swojego otoczenia. Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany.

4 – Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, 
albo zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę. Nie stwierdzono u ucznia żadnych 
nałogów, natomiast jego strój lub higiena 1-2 krotnie budziła zastrzeżenia.

3 – Czasem zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub kilkakrotnie zlekceważył on bezpieczeństwo, 
ale z reguły reaguje na zwracaną uwagę. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły, 
na przerwie i sytuacja taka nie powtórzyła się. Kilkakrotnie (3-5 razy) zwracano uczniowi uwagę 
na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę. Z reguły reaguje na zwracaną uwagę.

2 -  Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on bezpieczeństwo i nie zawsze reaguje 
na zwracane uwagi. Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły lub 
obok niej. Uczeń nie przywiązuje większej wagi do stosowności i estetyki swojego stroju, 
oraz higieny swojego ciała, nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

1 – Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo, ale rzadko reaguje 
na zwracane uwagi. Stwierdzono, że uczeń częściej niż 3-5 razy palił papierosy w szkole lub poza nią np. na 
wycieczce szkolnej lub był 1 raz pod wpływem alkoholu. Uczeń często bywa niestosownie ubrany lub 
rzadko dba o higienę osobistą oraz nieczęsto reaguje na zwracane uwagi.

0 – Mimo zwracanych uwag uczeń nie zmienia swojej lekceważącej postawy i jego zachowanie często stwarza 
zagrożenie dla niego samego i innych. Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy lub zdarzyło 
się, że był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole albo poza nią np. na 
wycieczce. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje                        na 
zwracane uwagi.

I. GODNE,  KULTURALNE  ZACHOWANIE  SIĘ  W  SZKOLE  I POZA  NIĄ

5 – Uczeń postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, kolegom chętnie służy pomocą w nauce 
i innych sprawach życiowych. Aktywnie reprezentuje szkołę w środowisku podczas uroczystości lokalnych.

4 – Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie zareagował na ewidentny przejaw zła, odmówił pomocy koledze 
w nauce lub innej życiowej sprawie. Postępuje uczciwie, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu. 

3 – Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie postąpił uczciwie w stosunkach międzyludzkich, naraził na nieznaczny 
uszczerbek mienie publiczne. Kilkakrotnie nie zareagował na przejawy zła w swoim środowisku.

2 – Czasem zdarza się , że uczeń nie przestrzega zasady uczciwości, rzadko reaguje na przejawy zła, niechętnie 
odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika prac na rzecz zespołu.

1 – Uczeń często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, niechętnie pracuje na 
rzecz zespołu.

0 – Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, unika 
lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu.

II. OKAZYWANIE  SZACUNKU  INNYM  OSOBOM

5 – Uczeń szanuje godność własną i innych ludzi, szanuje pracę własną i innych osób, jest uprzejmy 
i taktowny w kontaktach z innymi.

4 – Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń uchybił czyjejś godności lub nie wykazał dostatecznego szacunku 
dla pracy własnej lub cudzej, albo był nietaktowny, bądź niemiły w relacjach z innymi ludźmi.

3 – Kilkakrotnie (3-5 razy) poniżył czyjąś godność osobistą, zlekceważył pracę swoją lub czyjąś, 
lub był przyczyną konfliktu między ludźmi.

2 – Często nie szanuje swojej godności , bądź narusza czyjąś, rzadko wykazuje szacunek dla pracy swojej , jak i 
innych osób, sporadycznie - bywa konfliktowy.

1 -  Nie ma skłonności do poszanowania godności własnej , jak i innych osób, najczęściej nie szanuje pracy 
(swojej i cudzej), czasem prowokuje spory i bójki.
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0 – Uczeń nie szanuje godności własnej i innych, lekceważy czyjąś pracę, bardzo często jest przyczyną 
nieporozumień i konfliktów.

Oceny wystawia się według następujących zasad :

Uczeń, który bardzo często  łamie zasady obowiązujące w szkole, wchodzi w konflikt z prawem i wydane 
zostało postanowienie sądowe orzekające o jego winie, wówczas bez względu na otrzymaną ilość punktów 
otrzymuje ocenę: NAGANNĄ 

Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż: 
NIEODPOWIEDNIA

Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż: 
POPRAWNA
W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I-VII) na zasadzie opisanej 
we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

     Łączna liczba punktów:                                Ocena całościowa:

35.1 WZOROWE
30.1 BARDZO DOBRE
25.1                                                       DOBRE
20-14                                                 POPRAWNE
13- 9                                                         NIEODPOWIEDNIE
  8- 0                                                         NAGANNE

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum

I. Stosunek do nauki.

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:
3.    Maksymalne
2.    Dość wysokie
1. Przeciętne
1. Niskie

II.     Frekwencja.
  

1. Uczeń nie ma nie usprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
2. Uczeń ma niewielką liczbę godzin nie usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 10 )
2. Uczeń  często  opuszcza  lekcje  bez  usprawiedliwienia  lub  spóźnia  się  (  łączna  liczba  spóźnień 

i nie usprawiedliwionych nieobecności do 20 )
0. Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( łączna liczba 

spóźnień i nie usprawiedliwionych nieobecności przekracza 20 )

III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań .

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie                 w 
wybranym kierunku, co pozwala mu osiągać wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych 
przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania albo w innej formie rozwija swoje możliwości, 
co przynosi mu osiągnięcia w postaci nagród np. w nauce, sporcie,  w imprezach artystycznych lub 
innych dziedzinach.

3. Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań albo prosi 
nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji 
do poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni.
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1. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskanie przeciętnych wyników  w 
nauce.

0. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników         w 
nauce.

IV. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi .

4. Uczeń jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i  dyskusji,  a jego postawa nacechowana jest 
życzliwością w stosunku do otoczenia. Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

2. Zdarzyło się (1-2 razy ), że uczeń zachował się nietaktownie, nie zapanował nad emocjami, użył mało 
kulturalnego  słownictwa  w  rozmowie  lub  dyskusji.  Jego  strój  i  higiena,  farbowanie  włosów 
i stosowanie makijażu  budziły zastrzeżenia.

1. Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy
dyskusjach. Niedostatecznie dba o higienę, często nie stosuje się do zaleceń dotyczących
fryzury i makijażu; jego strój czasami (kilkakrotnie) był niestosowny (wyzywający) 
na co zwracano mu uwagę.

1. Uczeń  zwykle  jest  nietaktowny,  używa  wulgaryzmów  jest  agresywny  –nie  stara  się  nawet 
o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. Korzysta w trakcie lekcji 
z  prywatnych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.  Nie dba o własną higienę i  strój, 
farbuje włosy, stosuje makijaż i nie reaguje na zwracane uwagi.

V. Dbałość o honor i tradycję szkoły.

3. Uczeń  swoja  postawą i  zachowaniem dba  o  wizerunek szkoły  poprzez  godny udział  w imprezach 
szkolnych  i  środowiskowych  oraz  wszelkiego  rodzaju  wyjazdach.  Aktywnie  włącza  się  w  proces 
tworzenia dobrego wizerunku szkoły poprzez przestrzeganie zasad i  praw obowiązujących w szkole 
oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.

2.  Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie zachował się stosownie do okoliczności (nagannie zachowywał się
w trakcie uroczystości lub wyjazdów szkolnych) i swoim niewłaściwym zachowaniem wpływał 
na  tworzenie niekorzystnego wizerunku szkoły.

1. Uczeń często zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji; kilkakrotnie zwracano mu uwagę pomimo 
tego zdarzyło się, iż czasami nie zmieniał swojego zachowania lub nie wykazywał chęci do jego
poprawy.

       0. Zachowanie ucznia jest sprzeczne z obowiązującymi w szkole zasadami; uczeń nie jest zainteresowany
udziałem w imprezach szkolnych a swoim zachowaniem zakłóca ich przebieg.

VI.        Sumienność i poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości.

3.   Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów ( zwroty książek do biblioteki, przekazywanie
usprawiedliwień  itp.),  wykonuje  powierzone  mu  prace  i  zadania,  podejmuje  dobrowolne 
zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.

2. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się            z 
powierzonych mu prac i zadań ; kilkakrotnie opuścił bez zezwolenia teren szkoły; czasami nie nosi 
obuwia zamiennego; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.

1. Uczeń  nie  dotrzymuje  ustalonych  terminów  i  obowiązków  lub  niechętnie  i  niezbyt  starannie 
wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania              i 
czasem się z nich nie wywiązuje.
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0. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów i obowiązków; nie podejmuje 
powierzonych mu prac i zadań; nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

VII.    Postawa społeczna i moralna ucznia .

3. Uczeń postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie uchybia godności własnej          i 
innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy 
kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się  w prace na rzecz zespołu.

2. Zdarzyło  się  (  kilka  razy  ),  że  uczeń  nie  postąpił  zgodnie  z  zasadą  uczciwości  w  stosunkach 
międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła lub uchybił godności własnej albo innej 
osoby,  nie  wykazał  dostatecznego szacunku dla  pracy  własnej  lub  cudzej,  naraził  na  nieznaczny 
uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej 
sprawie; nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.

1.  Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na 
     przejawy zła, nie ma  skłonności do poszanowania godności własnej  i innych członków społeczności  
     szkolnej, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów 
     o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.

0. Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec
przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz 
własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu.

I. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa .

      3.   Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

1. Zdarzyło się ( 1-2 razy ), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
      (np. poprzez przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów) albo zlekceważył takie 
     zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.

2. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on bezpieczeństwo i nie zawsze 
       reaguje na zwracane uwagi .

0. Często  zachowanie  ucznia  stwarza  zagrożenie  lub  uczeń  często  lekceważy  niebezpieczeństwo 
i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

II. Postawa wobec nałogów i uzależnień .

3. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, 
swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga starania o wyjście z nałogu czy 
uzależnienia.

2.  Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się.

1.  Kilkakrotnie ( 2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły ( czy obok szkoły – 
             na przerwie )

0. Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy lub zdarzyło się , że uczeń był pod wpływem 
alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią ( np. na wycieczce szkolnej).

Oceny wystawia się według następujących zasad :

1. Uczeń, który bardzo często łamie zasady obowiązujące w szkole, wchodzi w konflikt z prawem i wydane 
zostało postanowienie sądowe orzekające o jego winie, wówczas bez względu na otrzymaną ilość punktów 
otrzymuje ocenę:

NAGANNĄ
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2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż :

POPRAWNA

3. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny niż :

DOBRA
4. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach ( I-IX ) na zasadzie 

opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższy system przeliczeniowy : 

Łączna liczba punktów                          Ocena całościowa

27 – 25                                               WZOROWE
24 – 21                                               BARDZO DOBRE
20 – 15        DOBRE
14 – 11                                               POPRAWNE
10 – 0                                                 NIEODPOWIEDNIE

ZBIORCZY ARKUSZ OCEN ZACHOWANIA.
 

KLASA............                             WYCHOWAWCA....................................

KRYTERIA / PUNKTY
lp IMIĘ I NAZWISKO I II III IV V VI VII VIII IX

RAZEM OCENA

Jeżeli uczeń przez trzy miesiące od popełnienia jakiegoś występku, będzie się zachowywał wzorowo– 
jego nieodpowiedni czyn nie będzie brany pod uwagę przy ocenianiu zachowania.

Rodzice ucznia, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, zobowiązani są ustalić 
z wychowawcą klasy i przedstawić dyrekcji szkoły realne sposoby ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania 
ucznia w kolejnym semestrze. Przy braku oczekiwanej poprawy dyrekcja szkoły może podjąć kroki zmierzające 
do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

§12

1. W celu upowszechnienia wśród rodziców informacji o postępach w nauce ich dzieci organizuje się:
a) w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum  dzień  otwartych  drzwi  –  każda  ostatnia  środa  miesiąca, 

za wyjątkiem ferii i przerw świątecznych,
b) w  szkole  filialnej  dzień  otwartych  drzwi  –  w  każdy  wtorek  przed  ostatnią  środą  miesiąca, 

za wyjątkiem ferii i przerw świątecznych,
c) zebrania z rodzicami śródsemestralne – koniec listopada i koniec kwietnia,
d) zebranie z rodzicami semestralne – ostatni tydzień stycznia,
e) ponadto  rodzice  /  prawni  opiekunowie  mają  prawo  do  rzeczowej  informacji  o  ocenach 

i postępach w nauce swoich dzieci ilekroć o to poproszą.

§13
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Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

1.   Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: 
-     pierwszy semestr rozpoczyna się pierwszego września i trwa od do końca stycznia, 
-     lub jeżeli pierwszy września przypada w piątek lub sobotę – pierwszy semestr rozpoczyna się
      w najbliższy poniedziałek po pierwszym września;
-    drugi semestr trwa od pierwszego lutego do końca sierpnia.

2. Do zebrania z rodzicami śródsemestralnego (koniec listopada i koniec kwietnia) uczeń 
powinien uzyskać,  co najmniej:
- 2 oceny, przy jednej godzinie zajęć w tygodniu,
- 3 oceny, przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu,
- 4 oceny, przy trzech i większej liczbie godzin zajęć w tygodniu.

3. Oceny wystawiane są  systematycznie.

4. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

5. Ucznia  klasy  I-III  można  pozostawić  na  drugi  rok  w  tej  samej  klasie  tylko   w  wyjątkowych 
przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną 
lub inną poradnię specjalistyczną w porozumieniu  z rodzicami (opiekunami) dziecka.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

8. Począwszy od  klasy  IV uczeń może  nie  być klasyfikowany z  jednego,  kilku lub  wszystkich  zajęć 
edukacyjnych,  jeżeli  brak  jest  podstaw do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

9. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin 
klasyfikacyjny.

10. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 
jego  rodziców  /  prawnych  opiekunów  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin 
klasyfikacyjny.

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice /prawni 
opiekunowie ucznia.

13. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

14. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 18.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
zastrzeżeniem ust.17 i 18.
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16. Ustalona  przez  wychowawcę  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 18.

17. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy, którego termin 
wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii  letnich. Uczeń, który z przyczyn losowych nie 
przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego 
w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

18. W wyjątkowych sytuacjach  egzamin  poprawkowy ma prawo  zdawać  uczeń,  który  na  koniec  roku 
szkolnego  uzyskał  dwie  oceny  niedostateczne,  jeżeli  Rada  Pedagogiczna  wyrazi  zgodę  na 
przeprowadzenie tego egzaminu.

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu 
poprawkowego z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te  obowiązkowe 
zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym planem nauczania,  realizowane  w klasie  programowo 
wyższej. 

20. Uczeń klasy VI  kończy szkołę  podstawową, jeśli  w wyniku klasyfikacji  rocznej  uzyskał  wszystkie 
oceny wyższe od niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

21. Uczeń klasy III gimnazjum kończy szkolę, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wszystkie oceny 
wyższe od niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

22. 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.

21. Uczeń otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej średnia 
ocen z przedmiotów obowiązkowych wynosi minimum 4,75 i wszystkie otrzymane oceny są wyższe od 
dostatecznej a zachowanie ucznia zostało ocenione jako wzorowe lub bardzo dobre.

§14

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę ćwiczeń praktycznych.

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

- spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny z zachowania.

4. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  Komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji 
wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele prowadzący dane zajęcie edukacyjne  jako egzaminujący
c) nauczyciel prowadzący takie samo lub pokrewne zajęcie edukacyjne jako członek komisji.

5. Przewodniczący komisji  uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny poza szkoła, oraz jego 
rodzicami / prawnymi opiekunami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 
ciągu jednego dnia.

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice / prawnymi 
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opiekunowie ucznia. 

7. Z  egzaminu sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  egzaminu,  zadania  (ćwiczenia) 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne 
prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.

§15
  

Egzamin poprawkowy.

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
techniki,  informatyki  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  powinien  mieć  przede 
wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji 
wchodzą:

a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek komisji.

Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, 
wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia 
oraz informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych,  szczególnie uzasadnionych 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. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu może przystąpić do niego 
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora nie później jednak niż do końca września. 

§16

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz warunki otrzymania ocen wyższych niż przewidywane .

1. groźbie wystawienia oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, uczeń i jego rodzic/prawny opiekun muszą 
zostać powiadomieni na co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
Na  pięć  tygodni  przed  wystawieniem  ocen  śródrocznych  i  rocznych  nauczyciele  informują 
wychowawcę klasy o uczniach,  którym zagraża wystawienie  oceny klasyfikacyjnej  niedostatecznej. 
Wychowawca zakłada danemu uczniowi:

Kartę przewidywanych, niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych  semestralnych/ rocznych                wg wzoru:

lp przedmiot Data przekazania 
informacji 

o przewidywanej 
ocenie 

niedostatecznej

Podpis 
nauczyciela

Podpis 
ucznia

Podpis 
rodzica

1

Nauczyciele  wpisują  do  Karty  i  do  jej  kopii  przedmioty,  z  których  uczeń  może  otrzymać  oceny 
niedostateczne. Uczniowie, zaznajamiając się z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych 
przedmiotów  podpisują  karty  i  ich  kopie.  Nauczyciele  przekazują  Karty  wychowawcy  klasy,  który  dba 
o zachowanie całej procedury. Po wypełnieniu Kart, uczniowie przekazują rodzicom/prawnym opiekunom do 
podpisu  oryginał,  który  następnie  oddają  wychowawcy  klasy.  Szkoła  nie  bierze  odpowiedzialności  za 
zagubienie przez ucznia Karty i nie będzie dodatkowo, na piśmie informowała rodziców/prawnych opiekunów o 
przewidywanych ocenach niedostatecznych.
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 2.   Na  dwa  tygodnie  przed  wystawieniem  ocen  klasyfikacyjnych  rocznych  wychowawca  klasy  zakłada 
każdemu uczniowi :

Kartę przewidywanych ocen klasyfikacyjnych        wg wzoru:

lp przedmiot Przewidywana 
ocena

Data 
przekazania 
informacji 

o 
przewidywanej 

ocenie.

Podpis 
nauczyciela

Podpis 
ucznia

Podpis 
rodzica

1 Zachowanie

Nauczyciele wpisują do Karty i do jej kopii przewidywane oceny klasyfikacyjne najpóźniej na 
tydzień (wtorek) przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Uczniowie, zaznajamiając 
się z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i z zachowania podpisują karty i ich 
kopie. Nauczyciele przekazują Karty wychowawcy klasy, który dba o zachowanie całej procedury. Po 
wypełnieniu  Kart,  uczniowie  przekazują  rodzicom/prawnym opiekunom do podpisu  oryginał,  który 
następnie oddają wychowawcy klasy. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za zagubienie przez ucznia 
Karty i nie będzie dodatkowo informowała rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach. 
Gdy uczeń  lub  jego  rodzic  /  prawny opiekun nie  zgadzają  się  na  przewidywaną  ocenę,  uczeń  ma 
możliwość zdawania Egzaminu Sprawdzającego, a w przypadku oceny z zachowania – może przystąpić 
do komisyjnej Rozmowy o zachowaniu.

2. Nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne na tydzień ( piątek) przed zakończeniem zajęć
edukacyjnych,  informując  uczniów,  którzy  otrzymali  oceny  niedostateczne  -roczne,  o  możliwości 
przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Jeżeli przed tym terminem  do dyrektora szkoły wpłynie 
podanie ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów o egzamin sprawdzający z danego przedmiotu 
lub  z  zachowania,  nauczyciel  wymienionego  przedmiotu  lub  wychowawca  (w  przypadku  oceny  z 
zachowania)  nie  wystawia  oceny  do  czasu  odbycia  się  Egzaminu  sprawdzającego  /  Rozmowy  o 
zachowaniu.

3. Posiedzenia  klasyfikacyjne  rady  pedagogicznej  odbywają  się  na  cztery  dni  (wtorek)  przed 
zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym semestrze.

§17

Egzamin sprawdzający.

1. Do egzaminu sprawdzającego może przystąpić każdy uczeń, który nie zgadza się na przewidywaną 
oceną klasyfikacyjną roczną. Uczeń może zdawać Egzamin sprawdzający z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia 
lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły przed wystawieniem oceny 
przez nauczyciela.

2. Termin  Egzaminu  sprawdzającego  ustala  dyrektor  w  porozumieniu  z  uczniem  i  jego   rodzicami 
/ prawnymi opiekunami.

2. Egzamin odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. Zakres  materiału  obejmuje  treści 
podstawy programowej całego roku szkolnego.
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5. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, 
techniki,  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których egzamin powinien  mieć przede  wszystkim formę 
ćwiczeń praktycznych. Zestawy zadań do części pisemnej i ustnej ustala nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne w porozumieniu z nauczycielem uczącym takie same lub pochodzące z tego samego 
bloku przedmiotowego zajęcia edukacyjne.

6. Egzamin  sprawdzający  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji 
wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji,nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

b) nauczyciel prowadzacy dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub zajęcia edukacyjne pochodzące z tego samego bloku 

przedmiotowego jako członek komisji.

       7. Z Egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, 
wynik  egzaminu oraz  ocenę  ustaloną przez  komisję.  Do protokołu  dołącza  się  pisemne prace  ucznia  oraz 
informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

       8. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.

§18

Rozmowa o zachowaniu.

1. Do Rozmowy może przystąpić każdy uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną, roczną oceną 
klasyfikacyjną z zachowania. 

  
2. Uczeń może przystąpić do Rozmowy, na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia lub jego rodziców / 

prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły przed wystawieniem oceny przez nauczyciela.

3. Termin Rozmowy ustala dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.

4. Rozmowa odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Rozmowę  z  uczniem  odbywa  komisja  nauczycieli,  powołanych  przez  dyrektora  szkoły. 
W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły,
b. nauczyciel –wychowawca,
c. pedagog szkolny,
d. opiekun samorządu szkolnego,
e. przewodniczący samorządu szkolnego. 

Podczas  rozmowy z  uczniem o  jego  zachowaniu  podczas  roku  szkolnego,  może  być  obecny  jego 
rodzic/prawny opiekun-jako obserwator, bez prawa głosu.

6. Z rozmowy sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin rozmowy, przebieg rozmowy, oraz 
ostateczną ocenę ustaloną przez wychowawcę. 

7. Od oceny ustalonej przez wychowawcę nie przysługuje odwołanie.

§19

Postępowanie w przypadku ustalenia ocen klasyfikacyjnych niezgodnie z przepisami prawa.

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 
zachowania została ustalona niezgodnie  z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. 
Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

18



2. W przypadku stwierdzenia,  że  roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)  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;

3. w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  –  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną 
zachowania  w drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w przypadku równej  liczby  głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W skład komisji wchodzą:
         1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako 
przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli  z  danej  lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor  szkoły albo  nauczyciel  zajmujący w tej  szkole  inne stanowisko kierownicze  –  jako 
przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, 
e) psycholog, jeżeli byłby zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna  ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 
komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13 
ust19.

     7.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
              a) skład komisji,
              b) termin sprawdzianu, 
              c) zadania (pytania) sprawdzające,
              d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
              a) skład komisji,
              b) termin posiedzenia komisji,
              c) wynik głosowania,
              d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły.
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 
do  zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  od  dnia  przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego. 
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§20

Ewaluacja . 

1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja systemu oceniania ( szkolnego                   i  
przedmiotowego).

2. Zmiany  będą  dokonywane  uchwałami  Rady  Pedagogicznej  lub  obligatoryjnie  przez  dyrektora  szkoły 
w przypadku zmian przepisów oświatowych. 

Wewnątrzszkolny  system oceniania wszedł  w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
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	VII.    Postawa społeczna i moralna ucznia .

