Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67)
z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
z późniejszymi zmianami ustala się:

WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA
§1

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz
formułowaniu oceny. Dokonuje się tego w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, wynikających
z programów nauczania.

§2

Wewnątrzszkolny system ocenianie ma na celu :
a)

poinformowanie ucznia o poziomie jego edukacyjnych osiągnięć i postępach w tym
zakresie;

b)

niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

c)

motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d)

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o specjalnych
uzdolnieniach, postępach, trudnościach ucznia;

e)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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§3

Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:
a)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

b)

bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych
w szkole;

c)

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych;

d)

ustalanie ocen klasyfikacyjnych - na koniec I okresu i roku szkolnego - oraz warunki
ich poprawiania.
§4

1.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele na pierwszych lekcjach informują uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)

warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.

Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

3.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowują nauczyciele przedmiotów.
Powinny one uwzględniać specyfikę przedmiotu, indywidualne koncepcje dydaktyczne
nauczycieli i szczególne potrzeby szkoły (typ oddziału).

4.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi
i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych bezpośrednio u nauczycieli, w bibliotece
szkolnej lub na stronie internetowej szkoły.

5.

W szkole stosowane są różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
pisemne sprawdziany wiadomości,
kartkówki z ostatnich lekcji,
pisemne prace domowe,
referaty,
prezentacje,
odpowiedzi ustne,
ćwiczenia praktyczne,
prace długoterminowe,
aktywność na lekcji i pozalekcyjna.
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6.

Wyboru form i ich ilości dokonują nauczyciele, indywidualnie uwzględniając specyfikę
przedmiotu (oddziału) i możliwości psychofizyczne ucznia.

7.

W ciągu semestru nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny
lub praktyczny i ocenić co najmniej jedną wypowiedź ustną ucznia.

8.

W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne z różnych
przedmiotów, obejmujące większą partię materiału.

9.

Kartkówki mogą obejmować materiał z najwyżej trzech tematów.

10.

Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym lub
praktycznym najpóźniej na tydzień przed jego terminem.

11.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji danego przedmiotu w terminie
do dwóch tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu. Uczniowie i rodzice (prawni
opiekunowie) maja prawo wglądu do pracy pisemnej ucznia w terminie i miejscu
uzgodnionym z nauczycielem. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do
końca roku szkolnego.

12.

Po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, w ciągu
dwóch tygodni może ją poprawić. Termin poprawy ustala nauczyciel.

13.

Prace klasowe pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać
sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w terminie do dwóch
tygodni po przybyciu do szkoły. Termin poprawy ustala nauczyciel. W przypadku
niezgłoszenia się do pisania sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

14.

Nieprzygotowania nie dotyczą długoterminowych prac domowych, zapowiedzianych
co najmniej na tydzień wcześniej (z przedmiotów, które odbywają się raz w tygodniu na dwa tygodnie lub - na tydzień z wyraźnym tego zaznaczeniem).

§5

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
zaburzenia i odchylenia rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym
z programu nauczania).
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
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§6

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych lub zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki.
1.

Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor Zespołu na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach lub braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§7

1.

Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii lub
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej albo innej poradni specjalistycznej zwalnia
do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§8

1.

Klasyfikowanie okresowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Dokonuje się tego
w odniesieniu do planów nauczania, stosując przyjętą skalę ocen.

2.

Klasyfikowanie okresowe przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Dokonuje się tego w
ostatniej dekadzie I okresu.

3.

Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

4.

Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym
planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
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5.

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

6.

Przed okresowym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele
są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych. Czynią to w następujący sposób:

7.

a)

wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) w formie
pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej niedostatecznej, nagannej
lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem;

b)

na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel
przedmiotu informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych lub
rocznych oraz wpisuje je do dziennika lekcyjnego i elektronicznego;

c)

przewidywana ocena może ulec zmianie o jeden stopień – nie dotyczy to zmiany
oceny dopuszczającej na niedostateczną, z wyjątkiem oceny niedostatecznej
otrzymanej w wyniku egzaminu sprawdzającego;

d)

ostateczne oceny z przedmiotów, a także oceny zachowania, są wystawiane
co najmniej na dwa dni przed klasyfikacją.

Proponowana ocena śródroczna i roczna może ulec zmianie:
a)

z inicjatywy nauczyciela;

b)

na prośbę ucznia po dodatkowym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności - w terminie
ustalonym przez nauczyciela;

c)

w wyniku egzaminu sprawdzającego.

8.

Ustalona przez nauczyciela z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 9 i § 14.

9.

W uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, wychowawca
może zmienić ocenę zachowania do dnia zakończenia roku szkolnego.

10.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w okresie programowo wyższym lub w
klasie programowo wyższej, szkoła - w miarę możliwości - stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków poprzez:
a)

pomoc w rozplanowaniu prac, które uczeń powinien wykonać, by uzupełnić braki;

b)

danie wskazówek i ewentualne zaproponowanie materiałów;

c)

umożliwienie dostępu do pomocy naukowych zgromadzonych w szkole, w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
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§9

1.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Zespołu, 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 2 dni roboczych od dnia
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
a)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)

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

3.

Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) nie później, niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

4.

W skład komisji wchodzą:
1)

2)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)

Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)

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

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,

5.

b)

wychowawca klasy,

c)

wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

d)

pedagog,

e)

psycholog,

f)

przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)

przedstawiciel rady rodziców.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne.
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6.

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

7.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)

2)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)

termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d)

imię i nazwisko ucznia;

e)

zadania sprawdzające;

f)

ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

skład imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

b)

termin posiedzenia komisji;

c)

imię i nazwisko ucznia;

d)

wynik głosowania;

e)

ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.

Do protokołu sprawdzianu wiadomości i umiejętności dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

10.

Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 10

1.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej
ustala się według następującej skali:
a)

stopień celujący

-6;

b)

stopień bardzo dobry

-5;

c)

stopień dobry

-4;

d)

stopień dostateczny

-3;
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e)

stopień dopuszczający

-2;

f)

stopień niedostateczny

-1.

2.

W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

3.

Z przedmiotów dodatkowych i nadobowiązkowych może być wystawiona ocena lub
wykorzystana forma słowna: „zaliczono”, jeśli nie jest to regulowane odrębnymi przepisami
prawa.

§ 11

1.

2.

Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
a)

wzorowe;

b)

bardzo dobre;

c)

dobre;

d)

poprawne;

e)

nieodpowiednie;

f)

naganne.

Ocena zachowania wyraża:
a)

stopień pilności i systematyczności ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków
szkolnych, to jest:
sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,
systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,
dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
dbałość o honor szkoły;

b)

stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi,
to jest:
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły
i środowiska,
przejawianie troski o mienie szkoły,
umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy;

c)

stopień przestrzegania
społecznego, to jest:

przez

ucznia

norm

etycznych i zasad współżycia

uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
8
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sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,
kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób, nieuleganie nałogom,
pomoc innym w rezygnacji z nałogów,
3.
4.

dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia.
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zawiera kontrakt z uczniami, który określa
warunki, na jakich uczniowie otrzymają ocenę zachowania. (załącznik nr 1)
Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych zachowania wychowawca kieruje się
następującymi kryteriami:
a)

ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie
wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania dla
innych uczniów,

b)

ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści
oceny i wyróżnia się w realizacji wielu jej elementów,

c)

ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte
w treści oceny i wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów,

d)

ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym
wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze
przynoszą oczekiwane rezultaty,

e)

ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który często uchybia wymaganiom
zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki
wychowawcze nie odnoszą trwałego skutku,

f)

ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym
w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki
wychowawcze nie odnoszą skutku.

5.

Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu
samooceny ucznia, opinii uczniów oraz opinii nauczycieli.

6.

Ocena wychowawcy jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 9.

7.

W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

8.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a)

oceny z zajęć edukacyjnych,

b)

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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§ 12

1.

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

2.

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

3.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a)

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

b)

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,
plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.

Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu
egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie okresowych lub rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 10.

10.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji
wchodzą:

11.

a)

Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
- jako przewodniczący komisji;

b)

nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
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12.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a)

nazwę zajęć edukacyjnych;

b)

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d)

imię i nazwisko ucznia;

e)

zadania egzaminacyjne;

f)

ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub
„nieklasyfikowana”.

§ 13

1.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli
ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny
klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.

Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę
z wyróżnieniem. Do średniej ocen klasyfikacyjnych wlicza się oceny klasyfikacyjne
z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki.

3.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz finaliści olimpiad
przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.

4.

skreślony

5.

skreślony
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§ 14

1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.

2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.

3.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu
poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

4.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład
komisji wchodzą:
a)

Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
- jako przewodniczący komisji;

b)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.

5.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
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8.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, 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.

§ 15

Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:
1)

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2)

jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.
§ 16

Wewnątrzszkolny system oceniania jest elementem Statutu Zespołu.

Zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28 sierpnia 2015 r.
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