
Szkolne Zasady Oceniania
(Zespół Szkół Technicznych w Rybniku)

stan prawny po zmianach

31 sierpnia 2017 r.

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z  2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
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   SZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 1

Założenia ogólne szkolnych zasad oceniania.

1. Rozpoznawanie przez nauczycieli  poziomu i  postępów w opanowaniu przez  ucznia

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z programów nauczania.

2. Formułowanie  oceny,  która  ma  na  celu  poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego

osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.

3. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.

4. Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

5. Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia oraz przygotowanie

do samodzielnej pracy i planowanie swojego rozwoju.

6. Wdrażanie do systematycznej samokontroli i oceny swoich osiągnięć.

7. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

8. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

       i uzdolnieniach ucznia oraz zachowaniu ucznia.

9. Wskazywanie i rozróżnianie zachowań pozytywnych i negatywnych.

10. Wykorzystanie  osiągnięć  edukacyjnych  w  kreowaniu  zachowań  pożądanych

społecznie.

11. Umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.
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§ 2 
Szkoła diagnozuje potrzeby edukacyjne środowiska.

1. Formy diagnozowania potrzeb edukacyjnych:

1) zebrania z rodzicami;

2) ankiety;

3) wywiady środowiskowe.

2. Diagnozowanie przeprowadzają wychowawcy, nauczyciele oraz pedagog szkolny. 

§3 
Prowadzenie dokumentacji.

1. Wychowawca prowadzi: 

1)dziennik elektroniczny - e-dziennik;

2)arkusze ocen - znajdują się w gabinecie zastępców Dyrektora szkoły i są do wglądu

wychowawcy i nauczycieli;

3) teczkę wychowawcy oddziału– znajduje się u nauczyciela i jest do wglądu dyrekcji

oraz rodziców.

2. Pedagog szkolny prowadzi  i  przechowuje dokumentację  obserwacji  uczniów, którą

gromadzi w teczce pedagoga. Jest ona do wglądu dyrekcji szkoły, zainteresowanych

wychowawców, zespołu wychowawczego.

3. Nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, międzyoddziałowe, pozalekcyjne oraz

fakultety  dokumentowane są w odrębnych dziennikach,  przechowywanych w pokoju

nauczycielskim lub gabinecie wicedyrektorów.

3



§4

Dokumentowanie osiągnięć ucznia.

1. Uzyskane przez ucznia oceny są dokumentowane w:

1) e-dzienniku

2)arkuszach ocen (oceny roczne)

3)dziennikach do  nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych 

  i międzyoddziałowych

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia  są udostępniane  uczniowi 
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Na wniosek ucznia lub jego rodziców 
(opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

3. Wszystkie  ocenione  prace  pisemne  są  także  formą  dokumentu  i  należy  

je przechowywać do zakończenia roku szkolnego.

4. Nauczyciel przedmiotu wraz z rodzicami może ustalić inną formę dokumentowania

ocen uzupełniającą powyższe ustalenia.

5. Oceny  zachowania  wg  skali:  wzorowe,  bardzo  dobre,  dobre,  poprawne,

nieodpowiednie,  naganne  ustalone  wg  zasad  i  kryteriów  ujętych  w  Szkolnym

Programie Wychowawczym dokumentuje się w e – dzienniku i arkuszach ocen.

6. Protokoły z egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianu wiedzy 

     i umiejętności w trybie odwoławczym przechowuje się w arkuszach ocen.

     12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

           nauczania,  wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 

           od  rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób  przekazywania tych informacji.

4



§5

Szkolny system motywacyjny.

1. Wobec uczniów wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej

stosuje się następujące nagrody:

1)pochwałę na forum klasy,

2)pochwałę wobec całej szkoły,

3)zamieszczenie informacji  w gazetce szkolnej „Tygielnik” i gablocie poświęconej

osiągnięciom szkoły,

4)świadectwo  z  wyróżnieniem  (średnia  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych   min. 4,75 i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania przynajmniej

bardzo dobra),

5) listy gratulacyjne dla ucznia i jego rodziców,

6)nagrody książkowe,

7)dyplom i odznakę szkolną „Primus inter pares”,

8)Nominacje do Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra Właściwego 

    ds. Oświaty,

9)nominacje  do  Stypendium  Prezydenta  Miasta  Rybnika  i  tytułu  Rybnickiego

Prymusa.

2. Na  uroczystym  zakończeniu  roku  szkolnego  w  klasach  programowo  najwyższych

Dyrektor  szkoły  wręcza  świadectwa  z  wyróżnieniem,  dyplomy,  odznaki,  listy

gratulacyjne i nagrody książkowe.

3. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w klasach programowo niższych Dyrektor

szkoły wręcza dyplomy i odznaki „Primus inter pares”, a wychowawca klasy wręcza

listy gratulacyjne, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. 
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§ 6

Normy i zasady, którymi powinien kierować się nauczyciel.

W ocenie osiągnięć uczniów według kryteriów wyrażonych obowiązującą skalą stopni 

             szkolnych nauczyciel powinien kierować się:

               obiektywizmem,

stwarzaniem równych szans uczniom,

budowaniem przyjaznej atmosfery oceniania,

ocenianiem ściśle merytorycznym,

jasnym sformułowaniem i przekazaniem wymagań uczniom,

stosowaniem ustalonych wymagań.

§7

Ewaluacja pracy nauczyciela

1. Samoocena.

2. Opinia rodziców i uczniów.

3. Analiza wyników nauczania.

4. Badanie wyników nauczania.
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5. Wyniki w konkursach przedmiotowych.

6. Wyniki egzaminów zewnętrznych.

§ 8 

Rodzaje ocen szkolnych.

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1)  bieżące,

2)  klasyfikacyjne:

a)  śródroczne  i roczne,

b)  końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji; oceny

     końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

     w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania 

    danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających 

           do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena

           klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

      

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne-śródroczne i końcowe są ustalane w stopniach według

  skali 1 – 6:

a) niedostateczny - 1

b) dopuszczający - 2
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c) dostateczny - 3

d) dobry - 4

e) bardzo dobry - 5

f) celujący - 6

2. Pozytywnymi  ocenami  klasyfikacyjnymi  są  oceny  ustalone  w  stopniach,  o  których

mowa w ust. 1 punkt b) – f).

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w ust. 1 punkt a).

       

4. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są ustalone w przedmiotowych systemach

oceniania uwzględniających specyfikę danego przedmiotu.

5. Przy wpisywaniu ocen stosuje się skróty: nd, dop, dst, db, bdb, cel.

§ 9

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Każda  ocena  z  ustnych  form  sprawdzania  umiejętności  lub  wiadomości  ucznia

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po

jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

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

wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach

dydaktycznych. Oceny wpisywane są do  dziennika elektronicznego oraz do zeszytu

ucznia.

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

dzieci:

1) na zebraniach ogólnych,

8



2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem,

3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.

5. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze 

           opanowaną wiedzę lub sprawdzoną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje

           zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby 

           o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia

           najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

       6. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia

           uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą:

1) maksymalną liczbę punktów do zdobycia,

2) liczbę punktów uzyskanych,

3) informację o dobrze wykonanym zadaniu,

4) wskazanie popełnionych błędów, np. przez podkreślenie.

7. W przypadku wątpliwości uczeń lub jego rodzic ( prawny opiekun ) ma prawo

            do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 6. Dodatkowe

            uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie

            konsultacji   w  wyznaczonych  godzinach  i  dniach  tygodnia  lub  podczas

indywidualnych

            spotkań  z rodzicem.      

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność udziału w tych zajęciach

 oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
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fizycznej.

§10

Narzędzia i sposoby pomiaru dydaktycznego

1. Odpowiedzi ustne.

2. Kartkówki obejmujące niewielką partię materiału.

3. Zadania  klasowe,  sprawdziany,  testy,  arkusze  egzaminacyjne,  badanie  wyników

nauczania.

4. Ocena umiejętności czytania, recytacji.

5. Przygotowanie ucznia do lekcji (przybory, zeszyty, atlas, strój gimnastyczny).

6. Aktywność ucznia na lekcji.

7. Ocena pracy domowej.

8. Ocena umiejętności  przeprowadzania doświadczeń,  posługiwania się komputerem,

aparaturą pomiarową, czytania map.

9. Testy sprawnościowe.

10. Sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych.

§11

Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych.
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1. Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (do  końca

września) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie

programu nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

      a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

      (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

      edukacyjnych. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do zapoznania się 

      z wymaganiami edukacyjnymi u poszczególnych nauczycieli.

2. Bieżące  ocenianie  i  śródroczne  klasyfikowanie,  przeprowadzanie  egzaminów

klasyfikacyjnych, ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku (semestru) 

      i warunków ich poprawiania oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych odbywa

     się zgodnie z określonymi w SZO zasadami.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub

finalisty  olimpiady  przedmiotowej  uzyskał  po  ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej

(semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych  zajęć

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uświadamianie  rodzicom  (opiekunom)  zakładanych  osiągnięć  szkolnych  ucznia

odpowiadających wymaganiom programowym.

5. Zapoznanie rodziców (opiekunów) i uczniów z kryteriami sprawdzanych kompetencji

właściwych dla ucznia.

6. Stosowanie różnorodnych metod oceniania w zależności od specyfiki przedmiotu przy

zachowaniu systematyczności i ciągłości oceniania.

7. Prace pisemne są do wglądu rodziców (opiekunów) i uczniów.

8. Oceny muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów)

       i są uzasadniane przez nauczyciela. 

9. Nauczyciel sprawdza wiadomości ze zrealizowanego programu.
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10. Ustalony system oceniania nie może być zmieniony w ciągu roku szkolnego, 

      z wyjątkiem uczniów z obniżonymi wymaganiami programowymi.

11. Osiągnięcia uczniów należy sprawdzać zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego 

      i wychowawczego.

12. W ocenianiu należy stosować pełną skalę stopni szkolnych.

13. Szkolne badanie wyników nauczania prowadzone jest zgodnie z funkcjonującym 

      w szkole cyklem nauczania, rocznym planem pracy szkoły i planami dydaktycznymi

      nauczycieli przedmiotów.

14. Na ocenę osiągnięć poznawczych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie,  wygląd,

światopogląd, pozycja społeczna rodziców i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

15. Przyjęte i zaakceptowane przez komisje przedmiotowe szczegółowe kryteria wymagań

edukacyjnych  zgodne  z  przyjętymi  kryteriami  ocen  w  szkole  są  zamieszczone  w

przedmiotowych  systemach  oceniania  obowiązujących  w  szkole.  Nauczyciel  ma

obowiązek  stosowania  ich  przez  cały  rok  szkolny,  udostępniania  ich  uczniom

oraz rodzicom (opiekunom prawnym).

16. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów z wyjątkiem uczniów 

    z pisemną opinią PPP lub innej poradni specjalistycznej o obniżonych wymaganiach

    programowych.

17. Nauczyciel  jest  zobowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  z  nauczanego

przedmiotu  (zajęć)  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych

ucznia,  u  którego stwierdzono zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe lub  specyficzne

trudności  w  uczeniu  się  z uwzględnieniem  w/w  opinii  (dotyczy  w  szczególności

nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych).

§ 12

          Zasady bieżącego oceniania i klasyfikowania uczniów.
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1. Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć

edukacyjnych  ucznia  i ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  śródrocznych  oraz  oceny

zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 

      w terminie określonym w Statucie Szkoły.

2. Klasyfikowanie  roczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia

w  danym  roku  szkolnym  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie

nauczania  i  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  oraz  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  zachowania.  Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele  prowadzący

poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału po

zasięgnięciu opinii nauczycieli,  uczniów danego  oddziału oraz ocenianego ucznia.

Dokumentacja  dotycząca  ustalania  ocen  z zachowania  (tabela  z  punktacją,  ocena

wychowawcy, samoocena ucznia, pisemna akceptacja uczniów danej klasy) powinna

być przechowywana w teczce wychowawcy oddziału.

3. Śródroczne  i roczne  (semestralne)  oceny  klasyfikacyjne  z dodatkowych  zajęć

edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia

edukacyjne.  Roczna  (semestralna)  ocena  klasyfikacyjna  z dodatkowych  zajęć

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr

programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

4. W  szkole  prowadzącej  kształcenie  zawodowe,  która  organizuje  praktyczną  naukę

zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną

i roczną  (semestralną)  ocenę  klasyfikacyjną  z zajęć  praktycznych  i  praktyk

zawodowych ustala:

1) w przypadku  organizowania  praktycznej  nauki  zawodu  u  pracodawcy  -  nauczyciel

praktycznej  nauki  zawodu,  instruktor  praktycznej  nauki  zawodu,  opiekun  praktyk

zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej

nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

5. Na  ocenę  klasyfikacyjną  składają  się  stopnie  uzyskane  przez  ucznia  za  pomocą

różnorodnych  form  pomiaru  dydaktycznego  uwzględnionych  przez  nauczyciela  

w  przedmiotowym  systemie  oceniania  i zwracających  szczególną  uwagę  na

osobowość i możliwości intelektualne ucznia.
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6. Na ocenę  roczną  składają  się  wszystkie  oceny  cząstkowe  uzyskane  przez  ucznia  

 w  ciągu  całego  roku,  pozwalające  ocenić  jego  postęp  w  stosunku  do  wymagań

edukacyjnych przedmiotu.

7. Nie później niż   do 31 maja/ 31 marca przed konferencją klasyfikacyjną roczną każdy

nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , a wychowawca informuje o przewidywanej

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

Nauczyciel przedmiotu, oprócz zajęć z pracowni, informatyki i wychowania fizycznego,

jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednej pisemnej pracy kontrolnej, a

nauczyciele języka polskiego i matematyki dwóch prac  w semestrze. Prace te nauczyciel

zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują

do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

9. Tego typu prace pisemne mogą być przeprowadzone nie częściej niż trzy w tygodniu 

i nie więcej niż jedna w ciągu dnia w danej klasie.

10. Krótkie prace pisemne obejmujące zakres trzech ostatnich tematów lekcyjnych mogą

być przeprowadzane na każdych zajęciach edukacyjnych.

11. Wypowiedź ustna jest integralną częścią oceny ucznia.

12. Zaległości spowodowane dłuższą niż tydzień nieobecnością usprawiedliwioną uczeń

powinien nadrobić w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni.

13. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  albo  wszystkich  zajęć

edukacyjnych z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego

na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania. 

14. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  należy  w  szczególności  brać  pod

uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków

wynikających ze specyfiki  zajęć,  a także systematyczność udziału w zajęciach oraz

aktywność ucznia na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
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15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej (śródrocznej, rocznej) zostanie stwierdzone,

że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie

nauki  w klasie  programowo wyższej  (lub  semestrze programowo wyższym) szkoła

powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

16. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć

edukacyjnych  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  roczne  wyższe  od  oceny  negatywnej,

 z zastrzeżeniem pkt 18a. 

 a.  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.

Uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków nie otrzymuje promocji 

i może powtarzać tę samą klasę.

17. Uczeń kończy szkołę,  jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej,  na którą składają się

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz

zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

otrzyma pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał

na  zajęcia  religii  i  zajęcia  etyki,  do  średniej  rocznych  i  końcowych  ocen

klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę z religii  i  etyki.  Oceny te  uprawniają do

otrzymania świadectwa z wyróżnieniem.  Oceny z religii/etyki  nie mają wpływu na

promocję ucznia.

 Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje
się:

 poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

 ocenę z religii  albo etyki (bez wskazywania,  z jakich zajęć jest to ocena),
jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,

 dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.
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18. Konferencja  klasyfikacyjna  roczna  przeprowadzana  jest  na  tydzień  przed

zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.

19. Dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do przeprowadzenia klasyfikacji

w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, w ostatnim tygodniu

klasyfikacji.

20. W przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy nie uzyskali promocji do 

klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły ponadgimnazjalnej szkoła stwarza

warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

§  13

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

Stopień celujący (cel) – 6 otrzymuje uczeń, który:

             -      rozwiązuje zadania o zwiększonym stopniu trudności,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań trudnych 

      i nietypowych, 

- osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach

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

Stopień bardzo dobry (bdb) – 5 otrzymuje uczeń, który:

             -  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania

                  przedmiotu,
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- sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie

problemy  teoretyczne  i praktyczne.  Potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Stopień dobry (db) – 4 otrzymuje uczeń, który:

            -   stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych,

-   poprawnie  i  samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania  teoretyczne  lub

praktyczne. 

Stopień dostateczny (dst) – 3 otrzymuje uczeń, który:

              - rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  lub praktyczne o średnim stopniu  

                   trudności,

- opanował  wiadomości  i  umiejętności  stosunkowo  łatwe,  użyteczne  w  życiu

codziennym  i  absolutnie  niezbędne  do  kontynuowania  nauki  na  wyższym

poziomie.

Stopień dopuszczający (dop) – 2 otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie 

       z lekcji,

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

Stopień niedostateczny (ndst) – 1 otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest 

w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności. 

1. Każda ocena ustalona jest według poniższych kryteriów procentowych
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- większe bądź równe 100% - celujący (zaleca się, aby warunkiem uzyskania stopnia

celującego było rozwiązanie dodatkowego zadania lub wykonanie ćwiczenia 

o znacznym stopniu trudności). 

- Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć

edukacyjnych celującą ocenę końcową. 

- - 99% - 90% - bardzo dobry

- - 89% - 70% - dobry

- - 69% - 50% - dostateczny

- - 49% - 40% - dopuszczający

- - 39% - 0% - niedostateczny

2. Ocena śródroczna i  roczna jest  średnią ważoną ocen cząstkowych i  nie  może być

niższa niż średnia ważona ocen cząstkowych.

1) Ustala się następujący system wag:

Umiejętność czytania, recytacji, przeprowadzania doświadczeń, posługiwania się 

komputerem, aparaturą pomiarową, czytanie map, posiadanie uczniowskiego 

wyposażenia (książka, zeszyt, strój sportowy itp.), aktywność na lekcji, praca 

domowa, zadania i testy wiadomości z zakresu wychowania fizycznego

x 1

Odpowiedzi ustne, kartkówki, dyktanda.

Sprawdziany umiejętności i postęp w zakresie wychowania fizycznego

x 2

Zadania klasowe, sprawdziany, testy, arkusze egzaminacyjne, badanie wyników, 

sukcesy w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, aktywność 

i zaangażowanie w zajęcia wychowania fizycznego 

x 3

2) Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą 

wagę jak ocena poprawiana.
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3) Przyjmuje się, że jeśli uczeń z poprawy otrzymał drugą ocenę niedostateczną, 

to przy klasyfikacji traktuje się to jako jedną ocenę niedostateczną.

4) Oceny z wagą x 3 wpisuje się kolorem czerwonym.

5) graniczną wartością, od której ustala się wyższą ocenę śródroczną i końcową, jest 

0,6, tzn. 

- ocenę bardzo dobrą – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa 4,6

- ocenę dobrą – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa 3,6

- ocenę dostateczną – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa 2,6

- ocenę bardzo dopuszczającą – gdy średnia ważona jest równa bądź wyższa 1,6

- ocenę niedostateczną – gdy średnia ważona jest niższa niż 1,6

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i cząstkowe są pełne.

4. Każdy uczeń powinien w semestrze otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe. Oceny

muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

5. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe z uwzględnieniem orzeczeń PPP.

6. W  przypadku  nieobecności  ucznia  na  zapowiedzianym  sprawdzianie  pisemnym,

kartkówce  lub  innej  pracy  pisemnej  jest  on  zobowiązany  zaliczyć  te  formy

sprawdzania  wiadomości  w terminie  2  tygodni   lub  w innym terminie  ustalonym

przez nauczyciela i nie ma możliwości poprawiania tej oceny. Formę zaliczenia ustala

nauczyciel.

1) W  przypadku  nieobecności  ucznia  na  sprawdzianie, kartkówce  lub  innej  pracy

pisemnej  w miejscu  oceny  stawia  się  myślnik.  Poprawioną  ocenę  wpisuje  się  

w odrębnej kolumnie.

7. Uczeń może poprawić  ocenę ze  sprawdzianu.  Poprawa musi  odbyć  się  w ciągu 2

tygodni od oddania prac (termin i formę ustala nauczyciel).  Dany  sprawdzian może

być poprawiany tylko raz.
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8. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi

na  podstawie  zachowania  ucznia  (klasy)  niesamodzielność  pracy  lub  zakłócanie

przebiegu  sprawdzianu  (np. sygnałem  telefonu  komórkowego).  Stwierdzenie

niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do

wystawienia oceny niedostatecznej.

9. Na  dwa  tygodnie  przed  konferencją  klasyfikacyjną  nie  przeprowadza  się  żadnych

pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

§  14

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

      i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych

      jest równa (bądź wyższa) ocenie, o którą się ubiega.

3. Laureaci  i  finaliści  olimpiad przedmiotowych otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych

celującą ocenę roczną. 

4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana:

1) frekwencja  na  zajęciach  z  danego  przedmiotu  nie  niższa  niż  80% (z  wyjątkiem

długotrwałej choroby),

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach z przedmiotu, z którego

poprawia ocenę,

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów 

i prac pisemnych,
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4) uzyskanie  ze  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych

(wyższych  niż  ocena  niedostateczna)  również  w  trybie  poprawy  ocen

niedostatecznych.

5. Uczeń ubiegający  się  o  podwyższenie  oceny  zwraca  się  z  pisemną prośbą  w formie

podania do nauczyciela  przedmiotu  w  ciągu  7  dni  od  ogłoszenia  prognozy  oceny

rocznej.

6. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 5., nauczyciel

odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je wychowawcy oddziału (traktuje

się to jako wyrażenie zgody na przystąpienie do poprawy oceny).

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 5., prośba

ucznia  zostaje  odrzucona  (nauczyciel  przedmiotu  odnotowuje  to  na  podaniu  

 i przekazuje je wychowawcy oddziału).

8. Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym

posiedzeniem Rady Pedagogicznej  przystępuje  do przygotowanego przez nauczyciela

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego całoroczny materiał.

9. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony

do dokumentacji wychowawcy oddziału.

10. Poprawa  oceny  rocznej  może  nastąpić  jedynie  w  przypadku,  gdy  sprawdzian  został

zaliczony na ocenę równą lub wyższą tej, o którą ubiegał się uczeń.

11. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
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§  15

Tryb odwoływania się od ustalonych  ocen klasyfikacyjnych oraz forma sprawdzania
zasadności odwołania.

            Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

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

szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  (semestralna)  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć

edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później niż w terminie 2 dni roboczych

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  (semestralna)  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  (semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych  -

przeprowadza sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia,  w formie pisemnej

i ustnej  oraz  ustala  roczną  (semestralną)  ocenę  klasyfikacyjną  z danych  zajęć

edukacyjnych; egzamin pisemny trwa 60 minut, ustny 30 minut (w tym 15 minut

przeznacza się na przygotowanie się zdającego)

2)  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.

3. Sprawdzian przeprowadza się  nie później  niż w terminie 5 dni  od dnia zgłoszenia

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji,
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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 z 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,

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. 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.

6. Ustalona  przez  komisję  roczna  (semestralna)  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  (semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej  (semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych  

 (zał. nr 3):

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (zał. nr 4):
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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.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z  tym  że  termin  do  zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  roboczych  od  dnia

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez

komisję  jest  ostateczna,  zaś  egzamin  powinien  się  odbyć  w  terminie  5  dni  od

wniesienia zastrzeżeń.

                                                            Egzamin poprawkowy

1). Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę

      negatywną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

      może zdawać egzamin poprawkowy.

2).   Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego składa podanie w terminie do 

       ostatniego dnia przed konferencją klasyfikacyjną u zastępców dyrektora zgodnie 

      z obowiązującym w szkole wzorem podania. 

       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego

       załącza się pytania egzaminacyjne i pisemne prace ucznia. Protokół dołącza się 
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       do arkusz ocen.

3) Egzamin poprawkowy składa się z części  pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu  

z  wychowania  fizycznego,  informatyki,  zajęć  praktycznych  i  tych  zajęć  edukacyjnych,

których programy nauczania preferują prowadzenie ćwiczeń i  doświadczeń – egzamin

przyjmuje wówczas formę zadań praktycznych.

4) Egzamin pisemny trwa 60 minut,  ustny 30 minut (w tym 15 minut przeznacza się  na

przygotowanie się zdającego).

5) Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Dyrektora  szkoły  

w składzie:

przewodniczący – Dyrektor szkoły, wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony

 przez Dyrektora szkoły,

egzaminatorzy – 1. *Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako

      egzaminator,

2. *Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia

      edukacyjne – jako członek komisji.

1. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia

rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych  .  Egzamin  ten  przeprowadza  się

w ostatnim tygodniu ferii letnich.

2.  Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego

w  wyznaczonym  terminie,  może  do  niego  przystąpić  w  dodatkowym  terminie,

określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

3. 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 jednego przedmiotu, pod warunkiem że

zajęcia z tego przedmiotu są realizowane w klasie programowo wyższej.

25



                                            Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń  może  nie  być  sklasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć

edukacyjnych,  jeżeli  brak  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu

nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  50%  czasu

przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać

egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny przysługuje uczniowi, który: 

1) usprawiedliwił nieobecności, 

2) złożył  podanie  o  egzamin  klasyfikacyjny  (lub  jego  rodzice,  opiekunowie),  

w którym wskazał na wyjątkowe okoliczności, które spowodowały nieobecności

nieusprawiedliwione  (nie  później  niż  dzień  przed  konferencją  klasyfikacyjną),

realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub spełnia

obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

1) Egzamin  klasyfikacyjny  z  informatyki,  technologii  informacyjnej  i wychowania

fizycznego oraz tych zajęć edukacyjnych,  których programy nauczania preferują

prowadzenie  ćwiczeń  i doświadczeń  ma  przede  wszystkim  formę  zadań

praktycznych.

2) Egzamin pisemny trwa 60 minut, ustny 30 minut (w tym 15 minut przeznacza się

na przygotowanie się zdającego)

5.  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w dniu poprzedzającym

dzień  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Termin  egzaminu

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
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7. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza nauczyciel  danego przedmiotu  w obecności,

wskazanego przez dyrektora szkoły, innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego

przedmiotu.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się Protokół, do którego

załącza się pytania egzaminacyjne i pisemne prace ucznia. Protokół dołącza się do

arkusza ocen ucznia.  

10. Dla  ucznia  szkoły  prowadzącej  kształcenie  zawodowe,  nieklasyfikowanego  z zajęć

praktycznych  z powodu  usprawiedliwionej  nieobecności,  szkoła  organizuje  zajęcia

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany/nieklasyfikowana".

§ 16

Zasady i formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

1. Nauczyciel powinien, w razie stwierdzenia u ucznia ewidentnych trudności w nauce,

poinformować o tym wychowawcę oddziału, który z kolei kieruje ucznia do pedagoga

szkolnego w celu zdiagnozowania przyczyn. 

2. Dodatkowo wychowawca informuje o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych)

ucznia.

3. Wychowawca  lub  nauczyciel  przedmiotu  może  ponadto  zaproponować  uczniowi

pomoc wewnątrzklasową.
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4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, dyrektor może wyrazić

zgodę na okresowe wprowadzenie dodatkowych lekcji.

5. Uczeń z trudnościami w nauce powinien wykazać zainteresowanie i aktywność 

w przezwyciężaniu istniejących trudności.

6. Podejmowane działania powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku. 

7. W sytuacjach szczególnych wychowawca lub nauczyciel przedmiotu zwołuje  Zespół

Wychowawczy w celu  dokonania  wnikliwej  i  wszechstronnej  analizy  negatywnego

zjawiska  dotyczącego  klasy  bądź pojedynczych  uczniów.  Z  zebrania  wychowawca

sporządza  protokół,  którego  kopia  przechowywana  jest  również  u  zastępców

dyrektora. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

- Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora,

- pedagog szkolny,

- wychowawca oddziału,

- nauczyciele uczący w klasie.

§17

Zasady postępowania wobec uczniów z deficytami rozwojowymi i specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne

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

deficyty  rozwojowe,  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  edukacyjnym

wynikającym z programu nauczania – w podanym zakresie.

2. W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego

albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych 
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do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na

podstawie tego orzeczenia. 

3. Opinie  dotyczące  dysfunkcji  uczniów  -  zalecające  dostosowanie  wymagań

programowych, a także orzeczenia dotyczące nauczania indywidualnego oraz zajęć

rewalidacyjnych przechowywane są:

- w sekretariacie szkoły 

- u pedagoga szkolnego

- u wicedyrektorów

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach,  wychowania

fizycznego,  z  informatyki  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony

w tej  opinii.  W przypadku zwolnienia  ucznia  z  wykonywania  określonych ćwiczeń

fizycznych, uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany a nauczyciel jest

obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  otrzymania  przez

ucznia oceny klasyfikacyjnej  do indywidualnych potrzeb i  możliwości  określonych  

w opinii lekarskiej. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,

informatyki  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej

wpisuje się „zwolniony”.

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

opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  publicznej  poradni

specjalistycznej,  albo  niepublicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym

niepublicznej  poradni  specjalistycznej   zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką

dysleksją  rozwojową  z nauki  drugiego  języka  obcego.  Zwolnienie  może  dotyczyć

części  lub  całego  okresu  kształcenia  w danym  typie  szkoły.  W  przypadku  ucznia

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego

nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie

tego orzeczenia.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki  drugiego języka obcego  

w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się

"zwolniony".

29



6. Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

      z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego

      i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

      edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczne i roczne 

      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów 

      z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami

      opisowymi.

7. Wychowawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  nauczycieli  o  odpowiednich

zaleceniach w stosunku do ucznia. 

8. Uczniowie z dysfunkcjami kierowani są przez pedagoga szkolnego na odpowiednie

terapie organizowane przez PPP.

9. Pedagog szkolny dokonuje okresowych kontroli  uczęszczania  uczniów na zalecane

terapie.

10. Uczeń, który nie realizuje zaleceń pedagoga szkolnego i PPP traci uprawnienia 

do obniżenia wymagań programowych.

11. O  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia  posiadającego  orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 

w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  postanawia  Rada  Pedagogiczna,

uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym  programie  edukacyjno  –

terapeutycznym.

12. O ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego  wydane  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
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§ 18

Sposoby informowania uczniów i rodziców o programach nauczania i podręcznikach.

 

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i program

kształcenia  zawodowego  w  danym  zawodzie,  dopuszcza  do  użytku  w   szkole

Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii

rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. 

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości

podstawy programowej.

3. Dyrektor  szkoły  ogłasza  Szkolny  zestaw  programów  nauczania  w  formie  decyzji

kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

2. Dyrektor szkoły ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz 

      w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady

      Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały  ćwiczeniowe  obowiązujące  w  poszczególnych  oddziałach  w  danym

roku szkolnym.

3. Szkolny zestaw podręczników składa się  z  nie  więcej  niż  trzech podręczników dla

danych zajęć edukacyjnych.

4. Dyrektor  szkoły  podaje  do  publicznej  wiadomości,  do  dnia  zakończenia  roku

szkolnego  Szkolny  zestaw  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów

ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

5. Szkolny  zestaw programów nauczania  i  szkolny zestaw podręczników,  materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązuje przez cały cykl kształcenia 
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w danej klasie.

6. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady

Rodziców,  może  dokonać  zmian  w  szkolnym  zestawie  programów  nauczania  lub

szkolnym  zestawie  podręczników,  z tym,  że  zmiana  w  tych  zestawach  nie  może

nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi

podręcznikami na terenie szkoły.

§ 19

Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach w nauce.

1. Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  (do  końca

września) oraz rodziców lub opiekunów (na pierwszej wywiadówce) o wymaganiach

edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego

przez siebie  programu nauczania,   sposobach sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych

uczniów,  warunkach i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych.  Wymagania  edukacyjne  zgodne  z podstawą

programową z poszczególnych i konkretnych przedmiotów są do wglądu u zastępcy

Dyrektora szkoły.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także 

o  warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Uczeń,  jego rodzice  (  prawni  opiekunowie)  są  informowani  przez  nauczyciela  lub

wychowawcę o uzyskanych ocenach.
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4. Oceny   umieszczane  są  w  e  –  dzienniku  lub  są  udostępniane  w  czasie  dyżuru

nauczyciela.

5. W przypadku kontrolnych prac pisemnych informację o ocenach należy podawać  

w ciągu 14 dni od daty ich napisania.

6. W  terminie  do  31  maja/marca  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia

edukacyjne  oraz  wychowawca  klasy  informują  ucznia  i  jego  rodziców  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  w formie pisemnej.

7. W  terminie  do  31  maja/marca uczeń  zostaje  poinformowany  przez nauczyciela

przedmiotu  o  przewidywanych ocenach z  zajęć  edukacyjnych,  a  o  przewidywanej

ocenie zachowania przez wychowawcę (zapis w e - dzienniku).

8. Formami komunikowania ocen rodzicom (opiekunom) są:

               - rozmowy indywidualne z rodzicami,

- organizowane przez nauczycieli spotkania z rodzicami – przynajmniej trzy razy 

    w ciągu roku szkolnego,

- w przypadku  braku  zainteresowania  rodziców wynikami  ucznia,  zwłaszcza  jego

niepowodzeniami w szkole, wysyłany jest list polecony,

- zapisy w zeszycie do korespondencji oraz/lub w zeszycie przedmiotowym

- korespondencja w formie wywiadówki on-line,

- e-dziennik.

9. W sytuacji, gdy uczeń przestaje czynić postępy odpowiadające jego możliwościom lub

wyraźnie  obniża  wyniki  procesu  nauczania  wobec  wcześniej  uzyskanych  ocen,

nauczyciel przedmiotu lub wychowawca informuje rodziców o w/w.

10. Rodzic  (opiekun)  ma prawo do indywidualnego spotkania z  pracownikami  szkoły  

w  sprawach dotyczących jego dziecka (wychowanka) - w tym celu każdy nauczyciel
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ustala termin konsultacji z rodzicami (co najmniej 45 minut w tygodniu). Termin jest

podany do wiadomości uczniów i rodziców.

§ 20

Ocena  zachowania.

1. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,
nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych  
w Statucie Zespołu.

2. Podstawą  do  wystawienia  oceny  zachowania  są  informacje  dotyczące  zachowania

ucznia  sporządzone  w  e  –  dzienniku.  Wpisów  dotyczących  zachowania  ucznia

dokonują  nauczyciele, jednak przy omawianiu szkolnych zasad oceniania  należy na

lekcjach  wychowawczych  poinformować  klasę,  że  uczeń,  który  chce,  aby  w  e  -

dzienniku  /dzienniczku  ucznia  zostały  odnotowane  wszystkie  jego  osiągnięcia,

powinien  o  to  zadbać  sam,  zwracając  się  do  odpowiednich  nauczycieli  z prośbą  

o dokonanie stosownych zapisów.

3. Sprawnemu wystawieniu oceny służy odpowiednia tabela wraz z systemem punktacji

Dzięki niej  można  precyzyjnie  określić  ocenę  wypadkową,  wynikającą  z  informacji

zawartych  w  e - dzienniku.

4. Wystawienie oceny zachowania następuje na podstawie uzyskanej przez ucznia liczby

punktów. System punktowy motywuje ucznia do podejmowania postaw pozytywnych,

premiuje je punktami dodatnimi oraz wyraża dezaprobatę dla postaw negatywnych,

przyznając za nie punkty ujemne.

34



5.  „Tabela  z  systemem  punktacji”  przedstawia  poszczególne  dziedziny,  w  zakresie

których przyznawane są punkty. Numerom dziedzin odpowiadają numery kolumn

w tabeli.

6. Należy  przestrzegać  zasady  jednokrotnego  punktowania  informacji  na  temat

zachowania  ucznia.  W tym celu wychowawca wpisuje  do e- dziennika  obok każdej

informacji   numer  kolumny  /dziedziny/,  do  której  informacje   zakwalifikował.

Niedopuszczalne  jest  zakwalifikowanie  danej  informacji   do  dwóch  dziedzin

równocześnie.

7. Wychowawca klasy  przed konferencją  Rady  Pedagogicznej  na podstawie  uzyskanej

sumy punktów w e  –  dzienniku  ustala  ocenę zachowania.  Z  treścią  tabeli  i  oceną

powinien zapoznać uczniów.

8. Dokumentacja  dotycząca  ustalania  ocen  z  zachowania  (tabela  z  punktacją,  ocena

wychowawcy, samoocena ucznia, pisemna akceptacja uczniów danej klasy) powinna

być przechowywana w teczce wychowawcy klasy.

9. Na  świadectwie  promocyjnym  i  ukończenia  szkoły  ocena  zachowania  powinna

uwzględnić postawę ucznia z całego cyklu nauczania z uwzględnieniem pozytywnych

lub negatywnych zmian w zakresie punktowanych dziedzin.

10. Regulamin ustalania ocen zachowania zatwierdza Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna

po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.

System punktacji oceny zachowania

1. Klasyfikacja śródroczna:

NAGANNE* NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE
BARDZO
DOBRE

WZOROWE**
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- ??« s » -30 -29 « s » -11 -10 « s » -1 0 « s » +8 +9 « s » +15 +16 « s » +?

2. Klasyfikacja roczna

NAGANNE* NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE
BARDZO
DOBRE

WZOROWE**

- ??« s » -60 -59 « s » -21 -20 « s » -1 0 « s » +17 +18 « s » +31 +32 « s » +?

* Jeżeli punkty ujemne przekraczają wartość -60 i wynikają w większości z nieobecności 
nieusprawiedliwionych wychowawca może postawić uczniowi roczną ocenę nieodpowiednią

z zachowania.

**Jeżeli punkty przekraczają wartość +16w przypadku klasyfikacji śródrocznej lub +32 w przypadku 
klasyfikacji rocznej, jednak uczeń posiada uwagi negatywne lub godziny nieusprawiedliwione, 
wychowawca może obniżyć ocenę końcową 

z zachowania.

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

ocena wyżej  za 100%  
frekwencję

1. Frekwencja +8 za brak N

-1   za każdą N

Premia dla uczniów klas o najlepszej frekwencji                           I miejsce +2,   II m. +1    (co 
miesiąc)1

          

                                                                                                

3. Stosunek do nauki

średnia ocen punkty
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         do:         2 0

2,5 1

3 2

3,5 3

3,75 4

4 5

4,25 6

4,5 7

4,75 8

ponad 4,75 10

Pełnienie funkcji dyżurnego:

- wzorowe                                                                                      +1 za każdą uwagę

- naganne                                                                                        -1 za każdą uwagę

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3. Działalność w samorządzie szkolnym +8 osoby funkcyjne

    Działalność w samorządzie klasowym +4 osoby funkcyjne

4. Praca na rzecz szkoły +4 za każde działanie

    Praca na rzecz klasy +2 za każdą pozytywną 
uwagę

III. Dbałość o honor i tradycje szkolne

5. Organizowanie i aktywny udział w imprezach szkolnych +1 lub +2 za każdą 
imprezę

6. Działalność pozalekcyjna – uczestnictwo +1 lub +2 za  każdą
imprezę
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(kółka zainteresowań, zawody sportowe, grupy 

młodzieżowe pozaszkolne: religijne, harcerstwo, działalność

w MDK)

- działalność szczególnie aktywna, osiągnięcia                            do +5

7. Udział w konkursach szkolnych,  pozaszkolnych +2 za każdy 
konkurs

    -  powiatowych, regionalnych +3 za każdy konkurs

    -  wojewódzkich +4 za każdy 
konkurs

    -  krajowych, międzynarodowych +5              za każdy 
konkurs

8. Udział w olimpiadach przedmiotowych +5 za każdy 
udział     i turniejach zawodowych (organ. MEN, uczelnie)

9. Osiągnięcia dużej miary przynoszące chlubę szkole +5 do +10 za każde 
osiągnięcie

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej

10. Używanie wulgarnego i nieobyczajnego słownictwa -2 za 1,2,3 uwagę każdą,
potem zgodnie z   procedurą Modelowego Ucznia Tygla – (MUT)

V. Dbałość o bezpieczeństwo   i zdrowie własne oraz innych osób

          11. Promowanie zdrowego trybu życia (krwiodawstwo,                                                                     
Dzień Sportu, Dni Promocji Zdrowia, itp.)                                   +2 za każde działanie

 

Palenie papierosów -2 za 1,2,3 uwagę 

38



(każdą, potem MUT)

VI. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

12. Zachowanie godne pochwały +2 za każdą uwagę

      Zachowanie naganne -2 za 1,2,3 uwagę 
(każdą, potem MUT)

            Nierespektowanie zasad stroju szkolnego -2         za każdą uwagę (1
                                                                                                                                                    w danym dniu)

                                                                                                                      

      Stosunek do mienia szkolnego ocena niżej za duże
                                                                                                                                            zniszczenia

kolejne uwagi - MUT

VII. Okazywanie szacunku innym osobom   

13. Pochwały, uwagi pozytywne   +2 za każdą uwagę

      Zachowania aroganckie, agresywne   -2 za pierwszą uwagę, 
potem MUT

VIII. Inne

14. Działalność, nie uwzględniona w punktach od I do VII    do +5 zgodnie z 
regulaminem akcji

(np. akcja zbiórki baterii i nakrętek, itp.)

Inne ustalenia:

- Ocena roczna zachowania jest średnią ocen uzyskanych w I i II półroczu.

- Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając propozycje zawarte w „Protokole
ustalania ocen zachowania” – załącznik 2 (samoocena ucznia – załącznik 3, uwagi klasy, uwagi 
nauczycieli, ilość uzyskanych punktów) 

- Ucieczka całej klasy brak ocen wzorowych
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- Upomnienie wychowawcy klasy                                                              - 5 lub ocena niżej**

- Ustna nagana dyrektora                                                                            ocena niżej 

- Pisemna nagana dyrektora ocena naganna z zachowania

Za nieprzestrzeganie przez uczniów Statutu szkoły, ustalonego porządku w szkole, nie wywiązywanie 
się ze swoich obowiązków, uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora szkoły.

Naganę dyrektora można otrzymać za:

 Za czyny karalne

 Za czyny karalne w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 Za stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników 
szkoły

 Za rażące naruszanie porządku i dyscypliny w szkole, a mianowicie:

 Dystrybucję narkotyków i środków odurzających

 Używanie alkoholu, bycie pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły i w jej
obrębie oraz na wycieczkach szkolnych

 Wyłudzanie pieniędzy

 Naruszanie godności i nietykalności innych osób

 Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu

Przypisy:

1 – premii nie otrzymuje uczeń, który ma 10 i więcej N

     – nie wlicza się frekwencji ucznia przebywającego na długotrwałym  zwolnieniu lekarskim

 Tabela punkowa do ustalania oceny zachowania na I i II półrocze

I II III IV V VI VII VII
I
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PROTOKÓŁ

USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ODDZIAŁU …………………

lp Nazwisko Imię
Propozycja

wychowawcy
Samoocena

ucznia
Uwagi klasy

Uwagi
nauczycieli

Ocena
końcowa

Data wpisu

§ 21 
Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych
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1. Usprawiedliwienie  nieobecności  uczniów  na  zajęciach  edukacyjnych  mogą  mieć

formę:

- zwolnienia wystawionego przez lekarza/ pielęgniarkę w rejonowej przychodni

- usprawiedliwienia napisanego przez rodziców/ opiekunów w e – dzienniku lub 

    w zeszycie do korespondencji

- rozmowy telefonicznej rodzica/ opiekuna z wychowawcą lub dyrektorem

2. Usprawiedliwienie  powinien  otrzymać  wychowawca  klasy  w  terminie  do  dwóch

tygodni od daty pierwszej nieobecności ucznia.

3. O  dłuższych  nieusprawiedliwionych  nieobecnościach  uczniów  wychowawca  klasy

powinien poinformować rodziców, przesyłając zawiadomienie pocztą.

4. W przypadku,  gdy  frekwencja  klasy  spadnie  poniżej  90%,  klasa  nie  otrzymuje  do

końca  semestru  zezwolenia  na  wszelkiego  rodzaju  wyjścia  i  wycieczki  w  trakcie

trwania zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem wycieczek/ wyjść naukowych).

§ 22

Ewaluacja SZO.

1. Corocznie Rada Pedagogiczna analizuje funkcjonowanie szkolnych zasad oceniania  

      i w razie potrzeby dokonuje nowelizacji dokumentu. Nowelizacji dokonuje się 

      podczas konferencji plenarnej rady pedagogicznej  poprzedzającej kolejny rok szkolny
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      na podstawie oceny realizacji zadań postawionych przed uczestnikami procesu

     dydaktycznego w regulacjach wewnątrzszkolnego systemu oceniania  za rok 

     poprzedni.

2. Ustala  się,  że   szkolne  zasady  oceniania   poddane  zostaną   procedurze

monitorowania i oceniania, w szczególności  w następujących obszarach:

- czy  uczniowie  zostali  poinformowani  o  wymaganiach  edukacyjnych  

z poszczególnych przedmiotów,

- czy ocenianie jest systematyczne i terminowe,

- czy nauczyciele stosują procentową skalę oceniania,

- czy uczniowie mają do wglądu prace pisemne,

- czy przestrzegana jest dzienna i tygodniowa liczba klasówek,

- czy metody prowadzenia lekcji są akceptowane przez uczniów,

- czy rodzice systematycznie śledzą postępy uczniów w nauce,

- ile czasu uczniowie poświęcają na naukę i jaki to ma wpływ na ich oceny.

3. Zastosowane będą poniższe formy monitoringu:

- ankiety skierowane do: uczniów, rodziców, nauczycieli,

- rozmowy,

- wywiady,

- analiza dokumentacji szkolnej.

§ 23
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1. Informacja o Szkolnych Zasadach Oceniania:

1) wychowawcy  są  zobowiązani  do  zapoznania  uczniów  z  zasadami  zawartymi  

w  Szkolnych  Zasadach  Oceniania   na  lekcjach  wychowawczych  na początku

każdego  roku  szkolnego  oraz  każdorazowo  w przypadku  zmian  w  Szkolnych

Zasadach Oceniania,

2) rodzice (opiekunowie prawni ) powinni być zapoznani z zasadami  określonymi 

w  Szkolnych   Zasadach   Oceniania  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  

w  danym  roku  szkolnym  oraz  każdorazowo  w  przypadku  zmian  w  Szkolnych

Zasadach Oceniania.

2. Tekst   Szkolnych  Zasad  Oceniania  znajduje  się   u  Dyrektora  szkoły,  w  bibliotece

szkolnej,  w  sekretariacie,  u  wychowawców  oraz  pedagoga  szkolnego  i  jest

udostępniany do wglądu uczniom, rodzicom i nauczycielom.
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