Zał. Nr 1
Do Statutu Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Pleszewie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§1
1.
Ocenianie
wewnątrzszkolne
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 programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o 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.
3.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
(prawnych opiekunów);
2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów
i rodziców;
3) bieżące ocenianie i
ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
z obowiązkowych zajęć oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali
i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4.
Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych
potrzeb);
2) wychowawczą (motywowanie ucznia do doskonalenia własnej pracy);
3) informacyjną (informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych);
4) klasyfikacyjną (różnicowanie i porządkowanie osiągnięć uczniów zgodnie
z przyjętą skalą).
5.
Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;
2) rozumienie materiału naukowego;
3) umiejętność stosowania wiedzy;
4) kultura przekazywania wiadomości;
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5) zachowanie ucznia;
6) wypełnianie obowiązków ucznia przewidzianych Statutem Szkoły.
6. Oceny dzielimy na:
1) bieżące (cząstkowe);
2) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne;
3) końcowe.
7. Ocena powinna być obiektywna, jawna, systematyczna i uzasadniona.
8. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się
według następującej skali:
Ocena słowna
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Ocena
cyfrowa
6
5
4
3
2
1

skrót
Cel
bdb
Db
Dst
dop
ndst

9. Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie znaków "+" i "-".
10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela
przedmiotu;
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym
zebraniu i potwierdzają ten fakt podpisem w dzienniku lekcyjnym/osobnym
oświadczeniu;
3) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio
u nauczyciela przedmiotu;
4) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne
u dyrektora szkoły i u nauczyciela danego przedmiotu oraz w bibliotece szkolnej.
11.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
12. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw
uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu
procesu nauczania.
13. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć
edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
14. W szkole przyjmuje się następujące kryteria ogólne wymagań na poszczególne stopnie:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
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a) posiadł wiedzę i umiejętności na poziomie koniecznym, rozszerzonym
i dopełniający w zakresie danego przedmiotu;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela
w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe;
c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym
lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje się znajomością koniecznych, rozszerzonych dopełniających treści
programowych;
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte
programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej w danej klasie
na poziomie koniecznym i rozszerzonym;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń
programowych).
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
zgodnie z określonymi kryteriami przedmiotów w zakresie koniecznym;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności objętych w podstawie
w zakresie podstawowym;
b) formułuje ogólne wnioski i płytkie oceny, operuje językiem bardziej prostym,
ubogim pod względem leksykalnym.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo
najwyższych);
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

§2
1.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej
lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej lub
niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w ust. 12, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
3) posiadającego opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno
- pedagogiczną;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
określonych
ćwiczeń
na
zajęciach
wychowania
fizycznego.
2.
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3.
Opinię (orzeczenie) o których mowa w ust. 1, pkt. 1) - 5) rodzice składają
w szkole na zasadzie dobrowolności.
4.
Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
5.
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.
6.
W przypadkach określonych przepisami prawa uczeń może być zwolniony na czas
określony z zajęć wychowania fizycznego.
7.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń w ramach zajęć
z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia /opinii
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.
8.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się:
„zwolniony”
albo
„zwolniona”.
9.
Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w pierwszym półroczu (lub
roku szkolnym) jest zobowiązany dostarczyć opinię lekarza do 15 października (w
przypadku zwolnienia z zajęć w drugim półroczu opinia taka powinna być dostarczona do 15
marca).
10. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej oraz na
pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia
z
wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego
języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się:
„zwolniona” lub „zwolniony”.
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej
opinii.
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, z zajęć
komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.
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15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

1.

§3
Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów
realizowanych na maksymalnie trzech ostatnich lekcjach. Kartkówka nie
musi być zapowiadana;
b) sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną przez
nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien
być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
c) test;
d) diagnoza;
e) referat;
f) dyktando;
g) wewnątrzszkolne matury próbne.
2) praca i aktywność na lekcji;
3) odpowiedź ustna;
4) praca domowa;
5) prace projektowe;
6) zajęcia praktyczne np. pokaz, testy sprawności fizycznej, zręcznościowej;
7) inne formy i metody w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych.

§4
Ocena bieżąca
1.
Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno
być dokonywane systematycznie.
2.
Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla
danego przedmiotu.
3.
Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki
sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
4.
Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia
i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5.
W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
§5
Ocena z pisemnej pracy kontrolnej
1.
Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny
lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
2.
Sprawdziany są planowane.
3.
Termin sprawdzianu musi być zapisany w dzienniku z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
4.
Prace pisemne powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch
tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin
ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
5.
Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał
5

ocenę niedostateczną, może go napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych
uczniów.
6.
Jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian (nauczyciel musi dokonać
wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi).
7.
Fakt przeniesienia na prośbę uczniów sprawdzianu lub pracy klasowej na inny termin
powinny stanowić wyjątek i nie podlegać ograniczeniom co do liczby form pisemnego
sprawdzania wiadomości organizowanych w ciągu dnia i tygodnia;
8.
Minimalna ilość ocen cząstkowych w półroczu z danego przedmiotu jest równa ilości
godzin lekcyjnych tygodniowo powiększona o dwie oceny.
9.
Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 2 sprawdziany (nie zaliczają się do
nich kartkówki z materiału bieżącego).
10. Sprawdziany pisemne ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenia się według
procentowej zasady oceniania:

Przydział w stosunku do całkowitej
liczby punktów możliwych do uzyskania
98%-100%
95%-97%
92%-94%
89%-91%
86%-88%
81%-85%
75%-80%
69%-74%
63%-68%
57%-62%
51%-56%
37%- 50%
31%-36%
do 30%

Ocena
Celujący
Bardzo dobry plus
Bardzo dobry
Bardzo dobry minus
Dobry plus
Dobry
Dobry minus
Dostateczny plus
Dostateczny
Dostateczny minus
Dopuszczający plus
Dopuszczający
Dopuszczający minus
Niedostateczny

11. Kryteria na ocenę celującą są określone przez nauczycieli w przedmiotowych
systemach oceniania.
12. Nauczyciele mają prawo w oparciu o te kryteria stosować oceny z plusami
i minusami.
13. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie 14 dni od jej
uzyskania.
14. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej z danych zajęć
edukacyjnych bez konieczności wyjaśniania przyczyn. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi
na początku zajęć:
a) z przedmiotów, których program nauczania realizowany jest w wymiarze 1 godziny
tygodniowo uczeń ma prawo tylko do 1 nieprzygotowania w półroczu;
b) z przedmiotów, których program nauczania realizowany jest w wymiarze
co najmniej dwóch godzin tygodniowo, uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań
w półroczu;
c) uczniowie nie mają prawa do zgłoszenia nieprzygotowania z lekcji powtórkowej,
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sprawdzianu i kartkówki, jeżeli zostały one zapowiedziane co najmniej tydzień
wcześniej.
15.
Uczeń ma prawo do zwolnienia ze wszystkich form sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych z powodu wydarzeń losowych, zgłoszonych uczącym przez wychowawcę
oddziału lub z powodu przygotowywania się do etapu okręgowego (centralnego) olimpiady
w okresie dwóch tygodni przed terminem eliminacji, a w przypadku przygotowywania się do
konkursów pozaszkolnych w okresie jednego tygodnia przed terminem eliminacji.
§6
Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których
dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
2. Za zgodą osoby prowadzącej szkolę dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie
w formie elektronicznej.
3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków: +,-.
4.
Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia
odnotowuje się w szczególności:
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych osób, zwłaszcza w formie wolontariatu
lub na rzecz środowiska szkolnego.
§7
1.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.
Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela
do końca roku szkolnego.
4.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
5.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający
ocenę powinien ją uzasadnić.
6.
Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach,
minimum 2 razy w roku szkolnym.
7.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia
i
jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady
Pedagogicznej.
8.
Na jeden miesiąc przed planowanym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady
pedagogicznej nauczyciele wpisują do dziennika kolorem zielonym przewidywane oceny
lub brak podstaw do klasyfikowania w ostatniej kolumnie przed rubryką ocen
klasyfikacyjnych i informują o tym uczniów.
9.
Nauczyciele informują o tym rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach.
Rodzice (prawni opiekunowie) fakt poinformowania o ocenach przewidywanych lub o braku
podstaw do klasyfikowania potwierdzają złożeniem swojego podpisu na liście obecności
przygotowanej przez wychowawcę.
10.
Uczeń ma prawo zwrócić się do Dyrektora szkoły z pisemną prośbą
7

o możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna nie później, niż
10 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej
11.
Na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani wystawić oceny klasyfikacyjne.
12. Dopuszczalną formą informacji o przewidywanych ocenach są indywidualne
rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca
to organizacji pracy
nauczyciela
i zapewnienia
bezpieczeństwa
uczniów
z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w
okoliczności).
§8
1.
Za proponowaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły.
2.
Uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest
równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
3.
Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;
4)
uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym
– konsultacji indywidualnych.
4.
Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie
podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o proponowanych ocenach rocznych.
5.
W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 3 punkty
1) - 2) - wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je
nauczycielowi przedmiotu.
6.
Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia
pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
7.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych
w ust.3 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na
podaniu przyczynę jej odrzucenia.
8.
Uczeń spełniający wszystkie warunki
najpóźniej
na 7 dni
przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego
przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.
9.
Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian
został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyniku sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
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§9
1.
W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch
terminach:
1) śródroczne - za I półrocze, w terminie ustalonym w kalendarzu roku szkolnego
dla maturzystów – ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną, pozostałe klasy – drugi
piątek po zimowej przerwie świątecznej;
2) roczne dla klas I i II w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć
edukacyjnych, dla klas III w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu maturalnego
w danym roku szkolnym.
2.
Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły, oraz oceny
zachowania.
3.
Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali określonej
w statucie szkoły.
4.
Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
5. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne
roczne ustala się w stopniach według skali określonej w statucie szkoły.
6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia
arytmetyczna ocen cząstkowych, powinny być ocenami ważonymi.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania
egzaminu poprawkowego są określone w §10.
8.
Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów
i zajęć obowiązkowych lub został z nich zwolniony.
9.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia
braków.
10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
11. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
12. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący indywidualny tok lub program nauki
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu, z którego
uczeń nie był klasyfikowany w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły
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nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć.
16.
Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem
technologii informacyjnej, muzyki , informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin ma
formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki,
informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form
zadań praktycznych.
17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
19. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
20. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
21. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt.18 i 19
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
22. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi oraz zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół przechowywany jest w arkuszu ocen wraz z pracą
pisemną.
23. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły na piśmie, 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
od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
24. Dyrektor szkoły sprawdza zgodność procedury wystawienia oceny klasyfikacyjnej
z ustalonym trybem, a w szczególności:
1) zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do
uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć oraz o sposobach
sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych
uczniów
(wpis
w
zeszycie
przedmiotowym lub w dzienniku);
2) różnorodność form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
3) terminowość zapowiadania i oddawania sprawdzonych prac pisemnych;
4) terminowość informowania o przewidywanej ocenie śródrocznej lub
rocznej;
5) wystawienie oceny końcowej w terminie określonym w statucie szkoły.
25. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
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ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów, w formie pisemnej i
ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
26. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 25 przeprowadza się nie później, niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
27. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne.
28. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 27 pkt.2) 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.
29. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniejszej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
30. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
31. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
32. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
33.
§10
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
2.
Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, muzyki, plastyki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W
skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 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.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez dyrektora szkoły.
8. 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
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
§11
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny
klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem §10.
2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole
danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń
otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
3. Absolwent, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu maturalnego,
otrzymuje w przypadku złożenia tego egzaminu świadectwo dojrzałości.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo
ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, 2, może powtarzać klasę
za zgodą Rady Pedagogicznej. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie
szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
6.
Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
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§12
OCENA ZACHOWANIA
1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności wywiązanie się z obowiązków
ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje
szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
innych osób, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku
innym osobom, działalność społeczną.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1)
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ocenę zachowania śródroczną (pierwszy okres) i końcową (roczną) ustala się
według następującej skali ocen:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – ng.
5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Najpóźniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest do powiadomienia ucznia oraz jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
7. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy.
8. Tryb ustalania oceny zachowania:
1) tydzień przed okresową lub roczną konferencją klasyfikacyjną wychowawca
klasy na lekcji wychowawczej dokonuje oceny zachowania ucznia.
2) na jej końcowy kształt składają się:
a) samoocena ucznia
b) ocena zespołu klasowego
c) ocena nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne
d) ocena wychowawcy.
3) Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia brane są pod uwagę następujące
elementy:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
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8) uwagi i spostrzeżenia innych nauczycieli
9) udokumentowane
pozostałe
uwagi
pozytywne
i
negatywne
o zachowaniu ucznia (listy pochwalne, wyroki sądowe, pisma władz
porządkowych).
9. Oceną „wyjściową” dla każdego ucznia, którego zachowanie nie wzbudza zastrzeżeń
jest ocena dobra. Uzyskanie oceny bardzo dobrej i wzorowej wymaga od ucznia podjęcia
dodatkowych wysiłków. Zastrzeżenia do zachowania ucznia powodują obniżenie oceny
do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej.
10. Ostateczna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę powinna być
wypadkową wszystkich elementów składających się na zachowanie ucznia. Ocena
zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 14 - 16.
11. W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z ustaloną oceną, zwraca się z prośbą
o wychowawcy o możliwość otrzymania wyższej niż przewidywana ocena zachowania.
12. Jeżeli uczeń nie ma żadnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
wychowawca zwraca się z prośbą o opinię w sprawie jego oceny zachowania do
Samorządu Uczniowskiego a następnie postępuje raz jeszcze zgodnie z trybem
określonym w ust. 8, pkt. 3.
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak, niż w
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
14. Zachowanie ucznia ocenia się w klasyfikacji śródrocznej i rocznej następująco:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•
wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla
innych;
•
wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów
oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez
szkołę i poza nią;
•
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;
•
jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom
np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);
•
okazuje szacunek osobom starszym;
•
rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
•
jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
•
jest uczciwy;
•
jest zawsze przygotowany do zajęć;
• rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
•
jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
•
reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, olimpiadach,
zawodach, projektach, akcjach;
•
wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
•
wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
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- do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
•
dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków
odurzających;
•
bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
•
systematycznie uczęszcza na zajęcia,
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•
wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
•
chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo
dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
•
systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do
lekcji;
• ma sporadyczne uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania,
•
troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;
•
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów,
nie używa wulgarnego słownictwa;
•
prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
•
jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;
•
okazuje szacunek osobom starszym;
•
rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
•
dba o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
- do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
•
dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
•
jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;
•
bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
•
systematycznie uczęszcza na zajęcia,
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
•
przestrzega regulaminu szkolnego;
•
bierze udział w życiu klasy i szkoły;
•
dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
•
systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich;
•
nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia
regulaminu szkolnego uwag;
•
szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
•
dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,
nie używa wulgarnego słownictwa;
•
jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i
pracownikom szkoły;
•
jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i
niepełnosprawnych;
•
dba o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
- do szkoły ubiera się schludnie i skromnie;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
•
dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;
•
jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
•
przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
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d) Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
•
na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się
drobne uchybienia);
•
uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
•
systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji;
•
nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego
zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;
•
poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;
•
przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega
nałogom;
•
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;
•
szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia
własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób
rekompensuje szkodę;
•
nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i
słabszymi;
•
stara się unikać kłótni i konfliktów;
•
wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem;
•
pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
•
stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);
•
stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;
•
stara się nie spóźniać na lekcje;
e) Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :
•
często łamie zasady regulaminu szkolnego;
•
lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest
nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć );
•
nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
•
ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym
łamaniu obowiązujących norm i zasad;
•
nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego
podczas uroczystości);
•
nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;
•
nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;
•
nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu
szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;
•
swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły
niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od
grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu
swojemu i innych);
•
bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
•
ulega nałogom;
•
często spóźnia się na lekcje;
f) Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
•
nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
•
nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;
•
nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
• ma dużą liczbę uwag o niewłaściwym zachowaniu;
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•

18.

swoim zachowaniem :
- uniemożliwia prowadzenie lekcji;
- daje zły przykład rówieśnikom;
- wpływa na nich demoralizująco;
- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
•
prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
•
znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie,
zastraszanie;
•
rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku
naprawienia szkody;
•
wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i
agresywny;
•
ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub
je rozprowadza);
•
wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia i ma dużą liczbę opuszczonych
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;
Ocena roczna zachowania:
a) musi uwzględniać zarówno ocenę za I i II semestr;
b) uczeń który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły może uzyskać ocenę roczną
zachowania maksymalnie nieodpowiednią.
§13
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. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
3. Termin posiedzenia komisji uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§14
17

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOSCI UCZNIA
W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
1.
Uczeń lub jego rodzice maja obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności
na piśmie w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły. Jeśli tego nie uczyni, nieobecność
uważa się za nieusprawiedliwiona, a usprawiedliwienie dostarczone po tym terminie nie
będzie honorowane.
2.
O samodzielnym usprawiedliwianiu nieobecności przez pełnoletniego ucznia
wychowawca powiadamia na spotkaniu z rodzicami rodzica/ prawnego opiekuna/.
3.
Formą właściwą dla przekazywania informacji jest wpis do dzienniczka ucznia.

Pleszew, dnia 18.08.2015r.
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