
Zasady 
Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania

dla 
Społecznego Gimnazjum 

Społecznego Towarzystwo Oświatowego
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Ciechanowie

Dokument zatwierdzony w dniu 26.08.2015r.

§ 1. Postanowienia ogólne
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1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:
a) Formułowanie oczekiwań dotyczących zachowania uczniów;
b) Formułowanie wymagań edukacyjnych dla danego poziomu oraz informowanie o nich uczniów i

rodziców;
c) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa
w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia
2007 roku w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ;

d) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali,  o której  mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  i  Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunków  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

e) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
f) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen

klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

3. Podstawą  prawną  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  jest  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji
Narodowej  z dnia  30  kwietnia  2007  r.  w sprawie  warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania
i promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i egzaminów  w szkołach
publicznych.

4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o
wymaganiach  edukacyjnych  na  danym  etapie  kształcenia,  warunkach  oceniania,  klasyfikowania  i
promowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.  Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców
(opiekunów)  o  zasadach  oceniania  zachowania  oraz o warunkach  i trybie  uzyskania  wyższej  niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.

7. Wewnątrzszkolny system ocenienia podlega ewaluacji.

§ 2. Ocena zachowania uczniów 

1. Oceny zachowania ucznia oraz uwagi dotyczące zachowania są jawne zarówno dla ucznia,
jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Ocenianie zachowania uczniów ma na celu:
1)  Nabywanie  przez  uczniów  umiejętności  rozróżniania  pozytywnych  i  negatywnych  zachowań

indywidualnych i społecznych;
2)  Kształtowanie  u  uczniów umiejętności  akceptacji,  preferowania  i  dokonywania  wyboru  wartości

pozytywnych we własnym działaniu;
3)  Kształtowanie  cech  osobowości  stanowiących  podstawę  dla  pozytywnych  etycznie  i  społecznie

zachowań;
4) Rozwijanie u uczniów umiejętności i nawyków samokontroli i pracy nad swoją postawą;
5) Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości;
6) Informowanie uczniów i ich rodziców o stopniu spełniania przez dzieci oczekiwań w zakresie objętym

oceną zachowania;
7)  Informowanie  uczniów  i  rodziców  (opiekunów)  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ustala się następujące zasady oceniania zachowania uczniów:

1) Zachowanie śródroczne i roczne ucznia ocenia się według skali:
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a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne

2) Na ocenę z zachowania składają się:
a) samoocena ucznia
b) opinia wszystkich nauczycieli uczących ocenianego
c) opinia klasy 
d) opinia  wychowawcy klasy,  do  którego  należy  ostateczna  interpretacja  pierwszych

trzech źródeł i wystawienie uczniowi oceny

3) Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza nauki.

4) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom.

5)  Na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  uczeń  wypełnia  Kartę
samooceny, a wychowawca informuje go o przewidywanej dla niego ocenie zachowania w terminie do 5 dni
roboczych od dnia, w którym uczeń wypełnił Kartę samooceny.

6) Na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje
rodziców (opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania pisemnie bądź na zebraniu z
rodzicami. 

7) Roczna ocena zachowania ucznia może zostać podwyższona przez wychowawcę po zapoznaniu się
z uzasadnionym pisemnym wnioskiem ucznia lub jego rodziców (opiekunów) złożonym do wychowawcy nie
później niż na trzy tygodnie przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8)  W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej
uczeń ma obowiązek wywiązać się z zadań nałożonych na niego przez wychowawcę w celu podwyższenia
oceny zachowania. 

9)  Ostateczną  decyzję  o  podwyższeniu  uczniowi  oceny  zachowania  podejmuje  wychowawca,
uwzględniając zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego oraz w okresie trzech tygodni, w których
uczeń miał szanse na poprawę swojego zachowania.

10) Regulamin oceny zachowania znajduje się w Załączniku nr 1.

§ 3. Podział na semestry

1.  Społeczne  Gimnazjum  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego  w  Ciechanowie  prowadzi  naukę  w
systemie dwusemestralnym.
2. Klasyfikowanie półroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

3. Pierwsze półrocze kończy się w piątek w drugim tygodniu stycznia. 

4. W drugim tygodniu stycznia jest przeprowadzana klasyfikacja śródroczna.
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§ 4. Wymagania edukacyjne w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów o swoich
wymaganiach edukacyjnych oraz o warunkach i trybie podwyższania oceny półrocznej i rocznej z danych
zajęć edukacyjnych.

2. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami (najpóźniej do 15 października) nauczyciele
informują rodziców (opiekunów) ucznia o swoich wymaganiach edukacyjnych.

§ 5. Warunki i sposób informowania rodziców 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu

1. Wychowawcy  organizują  spotkania  z  rodzicami  przynajmniej  dwa  razy  w  semestrze;  informują
rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.

2. Na zebraniach z rodzicami lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą rodzice (opiekunowie)
ucznia poświadczają swoim podpisem fakt  zapoznania się z uwagami dotyczącymi zachowania ich
dziecka. 

3. Rodzice (opiekunowie)  są zobowiązani  do poświadczenia  swoim podpisem faktu  zapoznania  się  z
wymierzoną dziecku karą przewidzianą w statucie szkoły (§ 25 ust. 2 statutu) w terminie 3 dni od daty
otrzymania przez dziecko kary. Termin i formę odwołania się od kary reguluje statut szkoły. 

4. Raz w miesiącu w szkole odbywają się dyżury nauczycieli,  którzy udzielają zainteresowanym bądź
wezwanym rodzicom informacji o dziecku.

5. W szczególnych przypadkach konieczności skontaktowania się z rodzicami dyrektor, nauczyciel bądź
wychowawca mogą: wystosować list do rodziców, sporządzić notatkę w zeszycie ucznia, skontaktować
się telefonicznie.

§ 6. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych

1.  W  Społecznym  Gimnazjum  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego  w  Ciechanowie  ustala  się
następujące kryteria stopni szkolnych w zakresie wiadomości i umiejętności. Dotyczą one zarówno oceny
cząstkowej, jak i śródrocznej i rocznej:

1)  Stopień celujący (cel.  lub  6)  oznacza,  że osiągnięcia  ucznia  wyraźnie  wykraczają  poza poziom
wymagań  edukacyjnych  przewidzianych  dla  danego  etapu  nauczania,  są  oryginalne   twórcze  oraz
wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

2)  Stopień  bardzo  dobry  (bdb  lub  5)  oznacza,  że  uczeń  opanował  pełny  zakres  wiadomości  i
umiejętności dla danego etapu nauczania.

3) Stopień dobry (db lub 4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności
przewidzianych  dla  danego  etapu  nauczania  nie  jest  pełne,  ale  nie  prognozuje  żadnych  kłopotów  w
opanowywaniu kolejnych treści kształcenia.

4)  Stopień dostateczny (dst  lub 3)  oznacza,  że uczeń opanował  jedynie w podstawowym zakresie
wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu kształcenia, co może oznaczać jego kłopoty przy
poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia.

5) Stopień dopuszczający (dop. lub 2) oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i  umiejętności
przewidzianych dla danego etapu kształcenia, jednak jego postawa rokuje nadzieję na poprawę.

6) Stopień niedostateczny (ndst lub 1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych
dla danego etapu kształcenia, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację nauki kolejnych treści danego
przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów).

3. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów),  sprawdzone  i ocenione
pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  jest  udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
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a) Uczniowie otrzymują do wglądu oceniane prace na lekcji;

b) Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji ucznia podczas dy-
żurów nauczycielskich, na zebraniach i podczas spotkań indywidualnych. W szczególnych
przypadkach, uzgodnionych z dyrektorem, dopuszcza się powielanie sprawdzianów 

4. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach reedukacyjnych i wyrównawczych or-
ganizowanych przez szkołę.

5. Uczniowie deklarujący chęć uczenia się 3 języków obcych są zobowiązani do uczęszczania na zaję-
cia w całym cyklu kształcenia. 

a. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zwolnienie ucznia z
dodatkowego języka (wybranego jako trzeci język obcy).

b. Zwolnienie ucznia z  dodatkowego języka (wybranego jako trzeci język obcy) może nastąpić
dopiero z końcem roku szkolnego, w którym uczeń (jego rodzice/prawni opiekunowie) wystą-
pią do dyrektora z pisemnym wnioskiem.  

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

§ 7. Przedmiotowe kryteria stopni szkolnych

1. Nauczyciel  prowadzący  określone  zajęcia  edukacyjne  adaptuje  powyższe  kryteria  ocen  szkolnych
zgodnie ze specyfiką swoich zajęć i własnymi wymaganiami edukacyjnymi.

2.  Na początku roku szkolnego nauczyciel  informuje swoich uczniów o wymaganiach na poszczególne
stopnie szkolne.

§ 8. Formy oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej

1. Ocenianie  osiągnięć  ucznia  jest  dokonywane  systematycznie,  w  warunkach  zapewniających
obiektywność oceny. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów). 

2. Nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić.

3. Na  ustny  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców (opiekunów)  nauczyciel  ustnie  uzasadnia  ocenę.  Na
pisemny wniosek  złożony do nauczyciela  w terminie  7  dni  od dnia  wystawienia  oceny nauczyciel
odpowiada w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

4. Ocena cząstkowa
a) ocena cząstkowa odzwierciedla opinię nauczyciela o efektach bieżącej pracy ucznia (w skali

pojedynczych lub kilku zajęć lekcyjnych);
b) nauczyciel może wyrażać oceny cząstkowe w skali zmodyfikowanej - rozszerzonej o znaki

„+”, „-”.

c)  nauczyciel  ustala  oceny  bieżące  z  zajęć  obowiązkowych  i  dodatkowych  stosując  skalę
podaną w § 6 zmodyfikowaną – rozszerzoną o znaki „+”,”-” . 

5.  Ocena śródroczna
a) ocenę śródroczną ustala według skali podanej w § 6 pod koniec I semestru nauki nauczyciel

prowadzący dany przedmiot
b) ocenę śródroczną można wystawić uczniowi z co najmniej 3 ocen cząstkowych
c) nauczyciel może wyrażać oceny śródroczne w skali zmodyfikowanej, rozszerzonej o znaki

„+”, „-”.
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6. Ocena roczna
a) ocena roczna jest wynikiem podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku

szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ma postać określoną w
§ 6.

b) ocena roczna nie może być zmieniona ani uchylona z zastrzeż. § 10. 
c) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub

innej  poradni specjalistycznej,  obniżyć 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.

d) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki,  plastyki i  muzyki należy brać
przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postępy uczynione w toku nauki.

e) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
f) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
g) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. f, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.

e)  w  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć
wychowani fizycznego i informatyki.

f) decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez
lekarza.

g) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

h)  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,
spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem
ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

i)  w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji  przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 9. Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1. Kontrolne prace pisemne
1) Kontrolna praca pisemna powinna być zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem

jej realizacji i poprzedzona lekcja powtórzeniową. 
2) Nauczyciel powiadamia uczniów o zakresie materiału, którego dotyczy praca klasowa. 
3) W ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy prace klasowe, przy czym nie więcej niż jeden

sprawdzian dziennie. 
4) Omówienie wyników pracy kontrolnej i  jej poprawa powinny nastąpić nie później  niż dwa

tygodnie od dnia napisania sprawdzianu. Uczniowie nieobecni piszą sprawdzian w innym terminie
lub odpowiadają w terminie ustalonym z nauczycielem.

5) Kartkówka niezapowiedziana wcześniej  nie może obejmować materiału przekraczającego
trzy ostatnie lekcje i  trwać dłużej niż  15 minut.  Zwrot  ocenionych i  poprawionych prac oraz ich
omówienie powinny odbyć się w ciągu tygodnia. 

6) Sprawdzone i  ocenione prace kontrolne uczeń i  jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do
wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

2. Termin i forma informowania uczniów i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach
śródrocznych  i rocznych.
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1) Nauczyciel uczący danego przedmiotu informuje ucznia o przewidzianych dla niego ocenach
śródrocznych i rocznych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, co najmniej na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2)  Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej
wychowawca  informuje  rodziców  ucznia  o  przewidzianych  dla  niego  ocenach  śródrocznych  i
rocznych pisemnie - poprzez dziennik elektroniczny bądź na zebraniu z rodzicami.

3) O przewidywanych ocenach niedostatecznych i o braku możliwości klasyfikacji  nauczyciel
informuje  ucznia  na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej.  Na  3
tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca pisemnie (listem
poleconym) informuje rodziców ucznia.

3. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1) Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń ma prawo
wystąpić do nauczyciela z prośbą o podwyższenie mu rocznej oceny z przedmiotu.

2) Nauczyciel uczący danego przedmiotu ustala zakres materiału i sposób sprawdzenia wiedzy i
umiejętności ucznia.

3) Uczeń przystępuje do sprawdzianu, w formie określonej przez nauczyciela, nie później niż na
trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
1) Klasyfikowanie  uczniów  odbywa  się  dwa  razy  w  roku  szkolnym.  Przeprowadza  je  Rada

Pedagogiczna  szkoły  pod  kierunkiem  dyrektora.  Klasyfikowanie  polega  na  okresowym  lub
rocznym ustaleniu ocen ze wszystkich przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania, przy
czym klasyfikacja śródroczna służy informacji o stanie osiągnięć ucznia, zaś roczna - podjęciu
decyzji o promowaniu ucznia do kolejnej klasy.

2) Uczeń klas I  -  III  jest  promowany,  jeśli  ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym
planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

3) Uczeń  klas  I  -  III  może  być  promowany  z  wyróżnieniem  i  otrzymać  świadectwo  z  biało–
czerwonym paskiem, jeśli z zachowania ma ocenę przynajmniej bardzo dobrą, a średnia jego
ocen w klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,75.

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

5) Uczeń  jest  klasyfikowany,  jeśli  zostały  mu  ustalone  oceny  ze  wszystkich  obowiązkowych
przedmiotów wyszczególnionych w szkolnym planie nauczania. Oceny klasyfikacyjne ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca
klasy. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego.

6) Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów, jeśli
z powodu ciągłej lub częstej nieobecności na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia
jednej, kilku lub wszystkich ocen.

7) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

8) W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian

wiadomości  i umiejętności  ucznia,  w formie  pisemnej  i ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę
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klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  termin sprawdzianu uzgadnia się  z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

b) 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.

9) W skład komisji wchodzą: 
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,

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

zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,

 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 pedagog,
 psycholog,
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 przedstawiciel rady rodziców.

10)  Nauczyciel,  o którym mowa pkt  10 lit.  a,  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.

11) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna  zachowania  nie  może być  niższa od ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena ustalona
przez  komisję  jest  ostateczna,  z wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  (śródrocznej)  oceny
klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w wyniku  egzaminu
poprawkowego.

12) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 zadania (pytania) sprawdzające,
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14) Do protokołu, o którym mowa w pkt 13, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.

16) Uczeń i jego rodzice (opiekunowie) maja prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej egzaminu

klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.

16)  Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 10. Termin i forma egzaminu poprawkowego
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1. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych  zajęć
edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.  W  wyjątkowych  sytuacjach,  na  prośbę  rodziców
(opiekunów)  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z  dwóch  zajęć
edukacyjnych.

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

3. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko  

      kierownicze - przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 
     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 takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje
jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu,  pytania  egzaminacyjne,  wynik  egzaminu  oraz  ocenę  ustalona  przez  komisję.  Do  protokołu
załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił  do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora
szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń klasy I i II, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

9. 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.

§ 11. Termin i forma egzaminu klasyfikacyjnego

1. Na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 

2. Na  prośbę  ucznia  lub  rodziców  (opiekunów)  ucznia  nieklasyfikowanego  z  przyczyn
nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna po konsultacji z wychowawcą klasy oraz z nauczycielem
przedmiotu,  z  którego uczeń jest  nieklasyfikowany,  może,  ale nie musi  wyrazić  zgody na egzamin
klasyfikacyjny. 

3. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych  przepisów
indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor  szkoły  w porozumieniu z  rodzicami (opiekunami)
ucznia.
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5. Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się najpóźniej  trzy dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.

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

7. Egzamin  kwalifikacyjny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji
wchodzą:

1) dyrektor szkoły - przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek   
    komisji 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7. pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takiej  sytuacji  dyrektor  szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Z  przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się  protokół  zawierający:  skład komisji,
termin  egzaminu,  pytania  egzaminacyjne,  wynik  egzaminu oraz  ocenę ustalona przez  komisję.  Do
protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 12. Termin i forma egzaminu kończącego naukę w gimnazjum

1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-
przyrodniczych i języka obcego. 

2. Sprawdzian odbywa się w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§ 13. Formy ewaluacji 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego.

2. Poszczególne organy szkoły wyrażają swoje opinie na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3. Za zebranie opinii od Samorządu Szkolnego odpowiedzialny jest jego opiekun.

4. Opinię Rady Rodziców przedstawia Radzie Pedagogicznej jej przewodniczący.

5. Rada  Pedagogiczna  przedstawia  dyrektorowi  szkoły  swoje  opinie  na  temat  wewnątrzszkolnego
systemu oceniania. 

6. Wewnątrzszkolny system oceniania może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej.
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Załącznik nr 1

Regulamin oceniania zachowania uczniów 

Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  30  kwietnia  2007  r.  w sprawie

warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ocenę zachowania ucznia ustala

wychowawca klasy w końcu każdego półrocza po uzyskaniu niezbędnych danych.

2. W celu uzyskania pełnej informacji o zachowaniu uczniów nauczyciele uczący w danej klasie oraz inni

nauczyciele wnoszący uwagi o zachowaniu uczniów danej klasy powinni na bieżąco przekazywać je

wychowawcy klasy lub  notować w sposób uzgodniony z  wychowawcą.  Dotyczy to uwag (zarówno

pozytywnych, jak i negatywnych) o kulturze osobistej, postawie uczniów, osiągnięciach w konkursach i

olimpiadach.
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3. Ocenę zachowania uczniów wychowawca ustala po zapoznaniu się z samooceną ucznia, zasięgnięciu

opinii nauczycieli (przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) i zespołu uczniowskiego danej klasy.

4. Sposób zasięgania opinii przez wychowawcę ustala sam wychowawca. Może mieć on formę pisemną

lub ustną (rozmowa z nauczycielami i uczniami). 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) stopnie z przedmiotów nauczania,

b) promocję lub ukończenie szkoły.

6. Uczeń może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie oceny zachowania zgodnie z zasadami zawartymi

w § 2 ust. 3 pkt 5, 6, 7, 8 WSO.

Rozdział II

Ocena postawy ucznia

1. Ocena zachowania  ucznia  wyraża  opinię  wychowawcy klasy  dotyczącą  postawy ucznia.  Wskaźnik

postawy uwzględnia następujące zachowania ucznia:

a)  Inicjatywę i aktywność 

b)  Rozwijanie zainteresowań, samodoskonalenie

c)  Stosunek do obowiązków szkolnych (pilność i systematyczność)

d)  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i uczciwość w postępowaniu.

e)  Przestrzeganie norm współżycia społecznego.

Rozdział III

Ogólne kryteria oceny zachowania

1. Zachowanie ucznia ocenia się według skali:

  wzorowe -wz.

  bardzo dobre – bdb.

  dobre - db.

  poprawne - pop.

  nieodpowiednie - ndp.

  naganne – ngn

2. Ocena zachowania uczni uwzględnia przede wszystkim kryteria zawarte w § 2 ust. 3 pkt 4.

3. Ocenę   wzorową   otrzymuje uczeń, który:

1. Wyróżnia się szczególną aktywnością, inicjuje bądź realizuje przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły,

środowiska.

2.  Rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia (np. bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych),

a jego praca i starania przynoszą wymierne efekty w postaci wysokich lokat w konkursach i zawodach.

3.  Szczególnie sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (w dni galowe zawsze ma strój

galowy  obowiązujący  w  szkole,  zmienia  obuwie,  nie  spóźnia  się  na  lekcje,  nie  ma

nieusprawiedliwionych  nieobecności  –  ucieczki  z  lekcji  całej  klasy nie  mogą być  usprawiedliwione

przez rodziców).

4.  Odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą, taktem, uczciwością, dbałością o kulturę słowa,

troską o własne zdrowie (nie ulega nałogom).
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5.  Przejawia życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych dorosłych, chętnie pomaga innym, a

zwłaszcza gdy organizuje życie klasy i szkoły oraz czuje się szczególnie odpowiedzialny za wyniki

swojej pracy.

6. Wykazuje się dużą samodzielnością i  innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji  projektu

gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i

wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków*.

4. Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:

1. Aktywnie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska.

2. Uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań albo prowadzi samokształcenie w wybranym

kierunku,  co  pozwala  mu  osiągnąć  wysoki  poziom  wiedzy  w  zakresie  niektórych  przedmiotów

szkolnych.

3. Rzetelnie  wywiązuje  się  z  obowiązków  szkolnych  (w  dni  galowe  zawsze  ma  strój  galowy

obowiązujący w szkole, zmienia obuwie, nie spóźnia się na lekcje – ma nie więcej niż 3 spóźnienia

w semestrze, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności – ucieczki z lekcji całej klasy nie mogą

być usprawiedliwione przez rodziców).

4. Sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, dotrzymuje ustalonych terminów.

5. Odznacza się kulturą osobistą, taktem, uczciwością, dbałością o kulturę słowa, troską o własne

zdrowie (nie ulega nałogom).

6. Przejawia życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych dorosłych, pomaga innym. 

7. Jest  aktywnym  uczestnikiem  zespołu  realizującego  projekt  edukacyjny,  a  jego  współpraca  z

pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością*.

5. Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:

1. Sporadycznie angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska.

2. W niewielkim stopniu rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia.

3. Prawidłowo  wywiązuje  się  z  obowiązków  szkolnych  (w  dni  galowe  zwykle  ma  strój  galowy

obowiązujący w szkole, nie spóźnia się na lekcje – ma nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze, może

mieć  do  5  nieusprawiedliwionych  nieobecności  –  ucieczki  z  lekcji  całej  klasy  nie  mogą  być

usprawiedliwione przez rodziców).

4. Cechuje się kulturą osobistą, uczciwością, dba o kulturę słowa, nie ulega nałogom.

5. Przejawia życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych dorosłych.
6. Współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim
i zespołem zadania*.

6. Ocenę   poprawną   otrzymuje uczeń, który:

1. Biernie odnosi się do przedsięwzięć na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

2.  Nie przykłada należytej wagi do rozwoju indywidualnych zainteresowań i  

3. uzdolnień.

4.  Przeważnie właściwie  wywiązuje się z obowiązków szkolnych (ma nie więcej niż  10 spóźnień i

10 nieusprawiedliwionych nieobecności).

5.  Jego kultura osobista oraz uczciwość nie budzą większych zastrzeżeń.

6.  Przestrzega podstawowych norm współżycia społecznego.
7. Współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed

sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera
zespołu lub po interwencji opiekuna projektu*.

7. Ocenę   nieodpowiednią   otrzymuje uczeń, który:
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1. Biernie odnosi się do przedsięwzięć na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

2. Zaniedbuje rozwój indywidualnych uzdolnień.

3. Nie przestrzega norm i zasad zachowania określonych w regulaminach szkolnych    

4. (ma nie więcej niż 15 spóźnień i nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych).

5. Charakteryzuje się niską kulturą osobistą, stosuje przemoc, postępuje nieuczciwie

6. Ulega nałogom.

7. Nie  przestrzega  ogólnie  przyjętych  norm społecznych,  wykazuje  brak  poszanowania  dla

godności własnej oraz innych ludzi, lekceważy zespół.
8. Mimo  złożenia  deklaracji  o  przystąpieniu  do  zespołu  realizującego  projekt  nie
wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w
realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu*.

8. Ocenę   naganną   otrzymuje uczeń, który:

1. Wrogo odnosi się do przedsięwzięć na rzecz, klasy, szkoły, środowiska.

2. Świadomie nie podejmuje żadnych prób zmierzających do rozwoju psychofizycznego.

3. Z premedytacją łamie wszelkie normy moralne i zasady zachowania społecznego, nagminnie

spóźnia się na zajęcia (ma więcej niż 15 spóźnień), chodzi na wagary (ma więcej niż 20 godzin

nieusprawiedliwionych).

4. Zachowuje  się  w  sposób,  który  zagraża  zdrowiu  i  bezpieczeństwu  innych  uczniów  i

pracowników szkoły.

5. Ulega nałogom.

6. Posiada zakazane używki lub narkotyki.

7. Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

8. Nie  przejawia  żadnej  chęci  poprawy,  odrzuca  działania  nauczycieli,  kolegów  i  rodziców

prowadzące do poprawy jego zachowania.

9. Wchodzi w konflikt z prawem.
10. Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego*.

Zastrzeżenie:  przedstawione  kryteria   mają  charakter  modelowy,  nie  można  traktować  ich  jako

warunków   sine qua non  .

*Dotyczy uczniów realizujących projekt edukacyjny. 

Karta samooceny
Imię i nazwisko ...............................................................

Oceń swoje zachowanie, przyznając sobie punkty za poszczególne kryteria. Następnie dodaj uzyskane
przez siebie punkty i podkreśl ocenę, dla której odpowiednia jest uzyskana przez Ciebie liczba punktów.  

Kryterium Liczba pkt 
możliwych
do 
uzyskania

Liczba pkt 
uzyskanych 
przez ucznia

Sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

odpowiedzialny stosunek do nauki 0-1

Punktualność 0-2
udział w szkolnych uroczystościach i imprezach klasowych 0-2
brak nieusprawiedliwionych godzin nieobecności 0-1
udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych przynoszący efekt w postaci 

uzyskiwania wyższych wyników w nauce
0-2

schludny strój szkolny i wygląd 0-2
wypełnianie obowiązków dyżurnego 0-2
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RAZEM 0-12 
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
sumienne wywiązywanie się z powierzonych prac i zadań 0-2
dotrzymywanie ustalonych terminów 0-2
podejmowanie przedsięwzięć na rzecz, klasy, szkoły, środowiska 0-2
szanowanie własności szkoły i mienia innych osób 0-2
dbałość o pokojowe rozwiązywanie konfliktów i dobrą atmosferę w klasie 0-2
dbałość o porządek w klasie, w szatniach i innych pomieszczeniach 0-2
RAZEM 0-12 
Dbałość o honor i tradycje szkoły:
reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i (lub) zawodach 

sportowych
0-2

reprezentowanie szkoły w pozaszkolnych uroczystościach o charakterze 
patriotycznym, społeczno-kulturalnym i innym

0-2

szkolny strój galowy podczas szkolnych uroczystości i w momentach 
reprezentowania szkoły na zewnątrz

0-2

RAZEM 0-6 pkt
Dbałość o piękno mowy ojczystej:
posługiwanie się kulturalnym językiem, nieużywanie słów wulgarnych czy 

obraźliwych
0-2

RAZEM 0-2 pkt
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
nieuleganie nałogom 0-1
niestosowanie agresji fizycznej i psychicznej wobec innych 0-1
niestwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych 0-1
RAZEM 0-3 pkt
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
stosowanie ogólnie przyjętych norm społecznych 0-2
stosowne zachowanie podczas uroczystości i innych imprez szkolnych (wycieczki,

apele, dyskoteki, rekolekcje itp.)
0-2

RAZEM 0-4 pkt
Okazywanie szacunku innym:
poszanowanie godności własnej oraz innych ludzi 0-1
właściwe stosowanie form grzecznościowych 0-1
RAZEM 0-2 pkt
Realizacja projektu edukacyjnego (dotyczy klas realizujących projekt):
Zaangażowanie w realizację projektu. 0-2
Wywiązywanie się z obowiązków. 0-2
Dbałość o dobra atmosferę w grupie. 0-2
RAZEM 0-6 pkt
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0 – 8 pkt. – naganne
9 - 14 pkt – nieodpowiednie
15 - 20 pkt. – poprawne
21 - 27 pkt – dobre
28 - 34 pkt – bdb
35 – 42 pkt– wzorowe

Punktacja dla uczniów realizujących projekt

0 – 9 pkt. – naganne
10 - 16 pkt – nieodpowiednie
17 - 23 pkt. – poprawne
24 - 30 pkt – dobre
31 - 40 pkt – bdb
41 – 48 pkt– wzorowe

Rozdział IV

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia sformułowane zostały w Karcie samooceny, a ponadto

obejmują czynniki pozytywne (A) podwyższające ocenę i czynniki negatywne (B) obniżające ocenę:

A. Wychowawca klasy może podwyższyć uczniowi ocenę, jeśli:

  konsekwentnie przezwycięża on trudności w nauce (jest wytrwały, pilny, systematyczny);

  rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, regularnie i systematycznie   uczęszcza

na zajęcia kół zainteresowań;

  ma wysokie lokaty w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

  terminowo i rzetelne wywiązuje się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych;

  przejawia  szacunek  dla  ludzkiej  pracy  oraz  troskę  o  mienie  szkolne,  publiczne  i

indywidualne;

  czuje się współodpowiedzialny za wyniki  pracy zespołu klasowego, pomaga kolegom w

nauce, w adaptacji w zespole klasowym, w przezwyciężaniu przeciwności losowych, itp.;

  natychmiast reaguje na zło, akty przemocy i wandalizmu;

  przejawia poszanowanie godności własnej i innych;

 Inicjuje działania prospołeczne;

  dba o kulturę słowa i dyskusji.

B. Wychowawca może obniżyć uczniowi ocenę, jeśli:

  został on ukarany naganą dyrektora szkoły (uczeń nie może otrzymać oceny dobrej);

  wszedł w konflikt z prawem (uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej);

  jest winien rażących aktów wandalizmu (nie może uzyskać oceny poprawnej, nawet gdy w

innym zakresie działalności był wzorowy);

  ma  więcej  niż  20  godzin  nieusprawiedliwionych  nieobecności  (uczeń  uzyskuje  ocenę

nieodpowiednią,  bez  względu  na  jego  postawę  w  innych  zakresach  działalności,  jeżeli

zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą skutku);

  nie jest zainteresowany samodoskonaleniem (satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych i

niższych od przeciętnych ocen);

  celowo i świadome unika podejmowania zadań na rzecz zespołu lub nie wywiązuje się z

obowiązków przyjętych dobrowolnie lub przydzielonych przez zespół;

  prezentuje postawę egoistyczną, lekceważy kolegów i pracowników szkoły;

  bierze udział w bójkach, przejawia agresję fizyczną;

  przejawia brak poszanowania godności drugiego człowieka;

  ulega nałogom (picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie środków odurzających);

  niewłaściwe zachowuje się poza terenem szkoły.
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Rozdział V

Tryb ustalania oceny zachowania ucznia

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym (śródrocznym i rocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń

samodzielnie wypełnia Kartę samooceny.

2. Wychowawca przyznaje uczniowi punkt po zapoznaniu się z opinią zespołu klasowego w następującym

trybie:

a) każdy  uczeń  wybiera  spośród  wszystkich  uczniów  tych,  których  pragnie  wyróżnić  i

wpisuje ich nazwiska na drugiej stronie Karty Samooceny.

b) wychowawca  ustala  listę  osób,  które  były  najczęściej  wskazywane  i  tym  uczniom

przyznaje dodatkowy punkt.

3. Wychowawca ustala  ocenę  zachowania  ucznia,  biorąc  pod  uwagę propozycję  oceny wynikającą  z

punktacji  z  Karty  Samooceny oraz  czynniki  pozytywne  i  negatywne  postawy  ucznia  wymienione

powyżej (patrz: Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia). 

4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) nie zgadzają się z oceną proponowaną przez wychowawcę

na koniec roku szkolnego, mogą złożyć wniosek o jej podwyższenie zgodnie z zasadami zawartymi w

§ 2. ust.3 pkt 5, 6, 7, 8 wso. 

5. Jeżeli  rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia  mają  zastrzeżenia  dotyczące  trybu  ustalenia  oceny

zachowania, mogą wnieść zastrzeżenie do dyrektora zgodnie z procedurą opisaną w § 9. ust.4 pkt 7

wso. 
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