Załącznik nr 2
do Statutu Publicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 – Szkoły Radości
w Sosnowcu
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
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§ 1.
Organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego towarzyszy ocenianie uczniów, które
odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
Ocenianie stosuje się do:
1) edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach I-III - ocenianie bieżące z elementami
oceniania kształtującego, opisowa ocena klasyfikacyjna osiągnięć edukacyjnych
i zachowania;
2) oddziałów IV-VIII - ocenianie bieżące z elementami oceniania kształtującego,
a oceny klasyfikacyjne wg skali określonej przez rozporządzenie MEN.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału, stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił stawiane przed nim wymagania.
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2.
1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom uczniów informacji o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktycznowychowawczej.
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2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodziców:
1) praca pisemna opatrzona jest ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela, który
wskazuje uczniowi sukcesy, jakie osiągnął, braki, które musi uzupełnić,
ukierunkowuje naukę ucznia;
2) ocena za odpowiedzi ustne, działania praktyczne i sprawnościowe uzasadniana jest
przez nauczycieli ustnie i podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego
bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia;
3) sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania
wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych, ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego;
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych terminach;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
4) prace wypożycza nauczyciel do domu za pisemnym potwierdzeniem przez ucznia,
w celu zaprezentowania ich rodzicom/prawnym opiekunom. Wypożyczone prace
wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.
5) w sytuacji wątpliwości, co do oceny z pracy pisemnej lub sposobu jej sprawdzenia
rodzic jest zobowiązany do posiadania oryginału pracy i przedstawienia
go nauczycielowi.
§ 3.
Ocenianie w I etapie edukacyjnym
1. W klasach I–III stosuje się ocenianie bieżące z elementami oceniania kształtującego
oraz opisową ocenę klasyfikacyjną: śródroczną i roczną osiągnięć edukacyjnych
i zachowania z wyjątkiem religii. Ocena opisowa to informacja nauczyciela na temat
wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno
procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.
2. Ocena z elementami oceniania kształtującego daje możliwości rzetelnej informacji
na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki, jak samodzielnie
pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco, informując ucznia o tym, jak wykonał
zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje
błędy i pomaga je poprawić. Ocena ta służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez
różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania
wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
3. Ocena bieżąca - w trakcie zajęć lekcyjnych za odpowiedzi ustne i pisemne, za swoje
osiągnięcia oraz wysiłek włożony w pracę uczeń otrzymuje:
a) pochwałę ustną;
b) ocenę wyrażoną zapisem cyfrowym:
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6 – znakomicie
5 – bardzo dobrze
4 – dobrze
3 – dostatecznie
2 – słabo
1 – niezaliczone
W oddziałach I-III nauczyciel zapisuje poziom wiedzy i opanowania umiejętności
z poszczególnych zakresów w dzienniku elektronicznym oraz na zakończenie okresu
w arkuszu oceny opisowej, stosując dla każdego określonego w arkuszu zakresu wiedzy
i umiejętności ocenę wyrażoną zapisem cyfrowym:
POZIOM
OSIĄGNIĘĆ
ZNAKOMICIE
6
BARDZO DOBRZE
5
DOBRZE
4
DOSTATECZNIE
3
SŁABO
2
NIEZALICZONE
1

KRYTERIA
Uczeń ma twórcze podejście do rozwiązywania stawianych
mu problemów. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
umie zastosować je w praktyce.
Posługuje się zdobytą wiedzą w nowych sytuacjach.
Ma osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.
Uczeń nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie założeń
programowych danego oddziału i biegle się nimi posługuje.
Uczeń posiada wiedzę w zakresie założeń programowych.
Zazwyczaj umie wykorzystać ją w praktyce. Niekiedy popełnia
błędy, ale samodzielnie umie je poprawić.
Uczeń popełnia błędy, ale zwykle potrafi sam je poprawić.
Posiada wiedzę w zakresie założeń programowych, stara się
wykorzystać ją w praktyce. Czasami wymaga pomocy
nauczyciela, ale widoczny jest postęp.
Uczeń ma problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności.
Ma trudności z zastosowaniem poznanych wiadomości
i umiejętności w praktyce.
Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.
Nie wykonuje samodzielnie zadań, wymaga stałego wsparcia
ze strony nauczyciela, nie wykazuje postępów.

4. Prace pisemne – sprawdziany, testy, oceniane są według następującej skali:
znakomicie – 100% - 95% punktacji zasadniczej,
bardzo dobrze - 94% - 86% punktacji zasadniczej,
dobrze – 85% - 76% punktacji zasadniczej,
dostatecznie – 75% do 51% punktacji zasadniczej,
słabo – 50% - 31% punktacji zasadniczej,
niezaliczone – 30% i poniżej punktacji zasadniczej.
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5. Ocena śródroczna i roczna określa ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia
przewidziany w podstawie programowej na dane półrocze/rok szkolny:
1) ocena śródroczna uwzględnia funkcje: informacyjną, korekcyjną i motywacyjną;
ocena roczna preferuje funkcję informacyjną;
2) ocena roczna jest odzwierciedleniem całorocznych osiągnięć ucznia i nie jest
równoznaczna z oceną za II półrocze;
3) w oddziałach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową, uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
6. Śródroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi. Zawiera ona informacje dotyczące:
1) rozwoju intelektualnego, osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego
tempa, techniki i rozumienia, pisania i jego tempa, techniki, poprawności, mówienia
i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody
i opisywania składników przyrody;
2) społeczno-moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań
wobec wytworów kultury;
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka,
postawa ciała, sprawność i zdrowie.
7. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy
tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne
oraz do arkusza ocen.
8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy
z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku
ustalonych zebrań i konsultacji.
9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie
z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–VIII.
10. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub rodzice ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy. Odstępuje się od obowiązku uzyskania opinii Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
§ 4.
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII
1. W celu dokonania oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów stosowane są różne rodzaje
ocen.
2. Ocena bieżąca, dokonywana jest w trakcie zajęć lekcyjnych za odpowiedzi ustne
i pisemne:
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1) w oddziałach IV – VIII – wyrażana stopniem, wpisywana w dzienniku lekcyjnym
przez oznaczenia cyfrowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, bez dodatkowych znaków +/2) za aktywną pracę na lekcji uczeń jest nagradzany:
a) pochwałą ustną;
b) stopniem bardzo dobrym lub celującym;
c) znakiem (+)
3) za brak przygotowania do lekcji uczeń może otrzymać wpis do dziennika (np)
lub ocenę niedostateczną, zgodnie z PO.
3. Ocena śródroczna i roczna określa ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia
przewidziany w podstawie programowej na dane półrocze/rok szkolny:
1) ocena śródroczna uwzględnia funkcje: informacyjną, korekcyjną i motywacyjną;
ocena roczna preferuje funkcję informacyjną;
2) ocena roczna jest odzwierciedleniem całorocznych osiągnięć ucznia i nie jest
równoznaczna z oceną za II półrocze;
3) ocena śródroczna/roczna jest ustalona w oddziałach IV - VIII jako średnia ważona
stopni bieżących, ostateczna decyzja o ocenie należy do nauczyciela prowadzącego;
4) w oddziałach IV - VIII ustala się następującą skalę ocen śródrocznych i rocznych:
stopień celujący
6
stopień bardzo dobry
5
stopień dobry
4
stopień dostateczny
3
stopień dopuszczający
2
stopień niedostateczny 1
5) W dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen, oceny śródroczne i roczne wpisuje
się w pełnym brzmieniu.
4. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną
wagę, zaznaczane są w dzienniku elektronicznym odpowiednim kolorem:
WAGA 3 – kolor czerwony,
WAGA 2 – kolor zielony,
WAGA 1 – kolor niebieski.
1) Przedmioty humanistyczne;
WAGA 3
 sprawdzian;
 test kompetencji;
 wypracowanie;
 szczególne osiągnięcia w przedmiotowych
konkursach międzyszkolnych,
regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich;
WAGA 2
 odpowiedź ustna w tym opowiadanie tekstu;
 kartkówka;
 dyktando;
 pamięciowe opanowanie tekstu prozatorskiego lub wierszowanego;
 projekt edukacyjny.
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WAGA 1
 aktywność;
 praca domowa;
 praca w grupach, parach, zespołach zadaniowych;
 karta pracy;
 osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych.
2) Waga w oceniania języków obcych;
WAGA 3
 sprawdzian pisemny obejmujący cały dział;
 wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata w etapie
międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
WAGA 2
 odpowiedź ustna;
 kartkówka;
 praca dodatkowa dla chętnych.
WAGA 1
 praca indywidualna na lekcji;
 aktywność na lekcjach;
 praca domowa.
3) Przedmioty przyrodnicze, matematyczne;
WAGA 3
 sprawdzian;
 poprawa sprawdzianu;
 szczególne osiągnięcia w przedmiotowych konkursach międzyszkolnych,
regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich;
 projekt edukacyjny.
WAGA 2
 odpowiedź ustna;
 kartkówka;
 osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych;
 doświadczenie;
 test kompetencji matematycznych GWO.
WAGA 1
 aktywność;
 praca na lekcji;
 praca domowa;
 praca w grupach, parach, zespołach zadaniowych;
 karta pracy;
 matlandia;
 zadania dodatkowe.
4) Na plastyce muzyce i technice obowiązywać będzie skala wagi;

6

Plastyka
WAGA
Sprawdzian
3
obejmujący większą
partię materiału.
Prezentacja.
Osiągnięcia
w konkursach.

2

Test, kartkówka.
Prace plastyczne.
Samodzielna
wypowiedź klasowa
i domowa.

1

Wypowiedź związana
z poznanym na lekcji
materiałem.
Praca w grupie.
Przygotowanie
do lekcji.
Aktywność.
Zadanie domowe.
Zeszyt przedmiotowy.

Muzyka
Sprawdzian obejmujący
większą partię materiału.
Prezentacja.
Osiągnięcia
w konkursach.
Dodatkowa nauka gry
na instrumencie lub
śpiewu.
Występy na imprezach
szkolnych.
Karta pracy.
Kartkówka.
Piosenka.
Gra na dzwonkach,
flecie.
Ćwiczenia rytmiczne.
Samodzielna wypowiedź
klasowa i domowa.
Wypowiedź związana
z poznanym na lekcji
materiałem.
Praca w grupie
Przygotowanie do lekcji.
Zadanie domowe.
Zeszyt przedmiotowy.

Technika
Sprawdzian obejmujący
większą partię materiału.
Osiągnięcia w
konkursach.

Praca manualna.
Karta pracy.
Kartkówka.
Samodzielna wypowiedź
klasowa i domowa.
Udział w konkursach.

Wypowiedź związana
z poznanym na lekcji
materiałem.
Praca w grupie.
Przygotowanie do lekcji.
Zadanie domowe.
Zeszyt przedmiotowy.

5) Na zajęciach wychowania fizycznego ocena będzie średnią arytmetyczną wszystkich
ocen.
5. Ustala się następujące kryteria ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności zawarte
w podstawie programowej danej klasy, a ponadto:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone
na poziomie wymagań dopełniających:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów
w nowych sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających:
a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych:
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu
codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych:
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań
koniecznych;
6. Oceny śródroczne i roczne wystawiane będą według skali wyliczonej na podstawie
średniej ważonej:
0 - 1,60 - niedostateczny
1,61- 2,60 – dopuszczający
2,61 – 3,60 – dostateczny
3,61 – 4,60 – dobry
4,61 – 5,25 – bardzo dobry
5,26 – 6,00 - celujący
7. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowym
Ocenianiu.
8. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki bierze
się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych przedmiotów, a w przypadku wychowania fizycznego
również systematyczność uczęszczania na zajęcia oraz aktywność w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
9. Na podstawie opinii lub orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej nauczyciel
dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające mu sprostanie wymaganiom programowym.
Opinia lub orzeczenie nie zwalnia ucznia z realizacji podstawy programowej.
10. Wychowawca oddziału umieszcza adnotacje w dzienniku lekcyjnym o dostosowaniu
wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności dla ucznia oraz zapoznaje uczących
nauczycieli z zaleceniami opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11. Proponuje się następujące formy kontroli nabywanych przez uczniów umiejętności:
1) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie
lekcji powtórzeniowych;
2) dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie
przedmiotowym;
3) prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zadań lub innych form pisemnych;
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stosowanie standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych;
obserwowanie uczniów w czasie zajęć szkolnych;
szacowanie wytworów pracy uczniów;
analiza notatek w zeszytach przedmiotowych;
na zajęciach wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych
i zajęć artystycznych - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Każda z aktywności ma przypisaną wagę, szczegółowy opis w Przedmiotowym Ocenianiu.
12. Uczniowie podlegają ciągłej i systematycznej ocenie postępów w nauce w formie
pisemnej lub ustnej. Przyjmuje się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych
w wymiarze:
1) 1 godzina tygodniowo – 1 ocena na miesiąc;
2) 2 godziny tygodniowo – 2 oceny na miesiąc;
3) 3 godziny tygodniowo – 3 oceny na miesiąc.
13. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane
są z tygodniowym wyprzedzeniem.
14. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej
niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym
wyprzedzeniem.
15. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może
jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech
ostatnich lekcji.
16. Termin zwrotu ocenianych testów i prac klasowych nie może być dłuższy niż dwa
tygodnie, a kartkówek jeden tydzień. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji.
17. Prace pisemne oceniane są wg następującej skali:
4)
5)
6)
7)
8)

celujący - 100% - 95% punktacji zasadniczej,
bardzo dobry - 94% - 86% punktacji zasadniczej,
dobry – 85% - 76% punktacji zasadniczej,
dostateczny – 75% do 51% punktacji zasadniczej,
dopuszczający – 50% - 31% punktacji zasadniczej,
niedostateczny – 30% i poniżej punktacji zasadniczej.
18. W ocenianiu dzieci posiadających opinię lub orzeczenie o dostosowaniu wymagań
edukacyjnych uwzględnia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek
włożony w opanowanie wiadomości i umiejętności przez danego ucznia.
19. Nieobecność ucznia oddziałów IV –VIII na pracy klasowej odnotowuje się w dzienniku
liczbą 0 (techniczny wymóg programu Librus). Uczeń ma obowiązek napisać zaległy
sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły. Niedopełnienie tego
obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.
20. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu godzinnego pisemnego może być poprawiona
do 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu.
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21. Pierwszy dzień po świętach i feriach jest dniem bez pytania. Nie ocenia się ucznia
do dwóch dni po dłuższej, co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole. Nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych, trudnych sytuacjach
losowych.
22. Uczeń ma prawo do jednego dnia w półroczu tzw. „osobistego”, w którym może być
nieprzygotowany do wszystkich zajęć (prawo nie obejmuje zapowiedzianych
sprawdzianów):
1) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku pierwszej lekcji;
2) nauczyciel jest zobowiązany odnotować datę zgłoszenia „dnia osobistego” w dzienniku
w rubryce notatki;
3) niewykorzystany w półroczu „dzień osobisty” przepada.
23. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do danej lekcji na początku zajęć, co zwalnia
go od odpowiedzi ustnej, od przedstawienia pisemnej pracy domowej (wypracowania,
ćwiczenia, zadania), od prezentacji przeczytanego tekstu. Nie zwalnia jednak
od zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje brak stroju gimnastycznego
oraz brak materiałów plastyczno – technicznych zgodnie z PO.
24. Brak pisemnej pracy domowej odnotowuje się w dzienniku skrótem (bp). Odnotowanie
trzykrotne braku prac domowych z przedmiotu w oddziałach IV – VIII skutkuje wpisaniem
oceny niedostatecznej, każdy kolejny brak pracy skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.
25. Jeden raz w tygodniu w poniedziałek losowany jest tzw. „szczęśliwy numerek”. Uczeń
z oddziałów IV- VIII posiadający taki numer w dzienniku lekcyjnym zwolniony jest
w tym dniu z odpowiedzi ustnej. Natomiast „szczęśliwy numerek” nie zwalnia
z zapowiedzianych sprawdzianów i prac domowych.
§ 5.
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne:
1) klasyfikacji uczniów dokonuje się 2 razy w ciągu roku szkolnego w styczniu i czerwcu;
2) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 4;
3) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku
szkolnego;
4) klasyfikowanie roczne, począwszy od oddziału IV, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych oraz ocenie
zachowania wg skali, o której mowa w § 10;
5) w oddziałach I – III ocena klasyfikacyjna roczna podsumowująca osiągnięcia
edukacyjne oraz zachowanie ucznia jest oceną opisową;
6) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę zachowania – wychowawca oddziału
na podstawie liczby zgromadzonych punktów przez ucznia, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli uczących, uczniów z klasy i samoocenie ucznia;
7) stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału programowo wyższego,
ani na ukończenie szkoły.
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2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym
śródroczne lub roczne wyniki klasyfikacji uczniowie i rodzice muszą być powiadomieni
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z przedmiotu. Zawiadomienie ma
mieć formę pisemną, potwierdzoną podpisem rodzica. W razie niemożności osobistego
kontaktu z rodzicami zawiadomienie należy wysłać listem poleconym. Za powiadomienie
rodziców odpowiedzialny jest wychowawca oddziału.
3. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym
śródroczne lub roczne wyniki klasyfikacji uczeń oraz jego rodzice muszą być
powiadomieni o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych
i zachowania. Proponowane oceny nauczyciel wpisuje w odpowiednim miejscu
w dzienniku elektronicznym.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i szerszym otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał
taki tytuł po uzyskaniu rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń jest nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
7. Na prośbę rodziców ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
8. Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub nie
został sklasyfikowany szkoła w miarę możliwości stwarza szansę uzupełnienia braków,
rozkładając materiał z danego przedmiotu na partie, które uczeń musi zaliczyć
w wyznaczonych terminach, nie później jednak niż do końca marca danego roku
szkolnego.
9. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów
klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. Uczeń ten ma
prawo uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania, wspierających rozwój,
dydaktyczno-wychowawczych
i specjalistycznych organizowanych w szkole, na warunkach ustalonych z Dyrektorem
Szkoły.
§ 6.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie rocznym, w ostatnim tygodniu zajęć
edukacyjnych.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
i odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu egzaminator
w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator egzaminu klasyfikacyjnego
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i nauczycielem tego samego lub pokrewnego
przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać
kryteriom ocen wymienionych w § 4.
8. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,
plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły,
który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany egzamin.
10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala uczniowi
ocenę według skali ocen wymienionej w § 4.
11. Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego
dołącza się pisemną część egzaminu oraz krótką informację o udzielonych odpowiedziach
ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji naruszenia przepisów prawa
dotyczących trybu ustalania tej oceny.
14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
16. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom.
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§ 7.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają,
że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
nie później niż 2 dni robocze przed ustaloną konferencją klasyfikacyjną.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły – jako przewodniczący;
2) nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako egzaminator;
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka
i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami nie później jednak
niż do pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Z prac komisji sporządza się protokół, który wraz z pisemnymi pracami ucznia
i krótką informacją o ustnych odpowiedziach ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen.
Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 8.
Warunki uzyskania wyższej niż ustalona rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców
zaniżona, wówczas uczeń ma prawo do poprawy tej oceny.
Uczeń może ubiegać się o podwyższenie ustalonej oceny tylko o jeden stopień i tylko
w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
Poprawę oceny przeprowadza się na pisemną, umotywowaną prośbę rodziców ucznia
zgłoszoną do Dyrektora Szkoły nie później niż na trzy dni robocze po ustaleniu oceny
rocznej.
Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż ustalona:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych;
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5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy
np.: w ramach zespołów wyrównawczych, konsultacji indywidualnych.
Poprawę oceny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego
nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
Poprawę oceny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów:
plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Do poprawy obowiązuje zakres materiału zrealizowany w ciągu półrocza (całego roku
szkolnego). Pytania (ćwiczenia) układa nauczyciel uczący danego przedmiotu
w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień
trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zawartym
w Przedmiotowym Ocenianiu.
Z przeprowadzonej poprawy sporządza się protokół, który wraz z pisemną pracą i krótką
informacją o ustnych odpowiedziach ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen.
Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest ostateczna.
§ 9.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej:
1) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) uzyskał oceny niedostateczne z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wtedy
może przystąpić do egzaminu poprawkowego za zgodą Rady Pedagogicznej.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma formę praktyczną.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły:
1) w skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor, Wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora –
jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Stopień
trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia,
dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
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 Szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
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nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do niego załącza
się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych czy zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie określonym przez Dyrektora Szkoły – nie później niż do 30 września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
10. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu
uczniowi lub jego rodzicom.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że są one zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w oddziale programowo
wyższym.
§ 10.
1. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły. Ocena spełnia funkcję informacyjną oraz motywującą go do dalszych
postępów.
2. Ocena zachowania w szczególności uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocena zachowania nie wpływa na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie szkoły.
§ 11.
Ocenianie zachowania w klasach I-III
1. W oddziałach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Ocena ta uwzględnia:
1) zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, uczeń:
a) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
b) zna zagrożenia wynikające z zachowania innych ludzi,
c) bezpiecznie posługuje się narzędziami używanymi w toku zajęć,
d) dba o higienę osobistą,
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e) chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych;
2) współdziałanie w grupie, uczeń:
a) zgodnie bawi się w grupie,
b) chętnie podejmuje współpracę,
c) potrafi podporządkować się pracy zespołowej,
d) chętnie udziela pomocy innym;
3) kultura osobista, uczeń:
a) wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich,
b) posiada odpowiedni strój na uroczystości i imprezy szkolne,
c) potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne
emocje);
4) organizowanie własnej pracy, uczeń:
a) utrzymuje porządek w miejscu pracy,
b) posiada potrzebne przybory,
c) szanuje własność osobistą i szkolną,
d) podejmuje oferowane zadania,
e) pracuje w skupieniu,
f) pracuje samodzielnie,
g) kończy rozpoczęte zadania,
h) poszukuje oryginalnych rozwiązań.
2. Wychowawca na bieżąco informuje uczniów i rodziców przez zapisy w dzienniku
Librus oraz na zebraniach o ocenie zachowania, dając tym samym szansę do stałej
poprawy.
§ 12.
Ocenianie zachowania w klasach IV-VIII
1. Począwszy od oddziału IV ocenę zachowania śródroczną/roczną ustala się według
następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Najpóźniej na 14 dni przed dniem
wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych, wychowawca oddziału informuje ucznia
i jego rodziców za pośrednictwem Librusa o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
ucznia.
3. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny zachowania przez wychowawcę,
do ustalenia oceny Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) pedagog szkolny;
2) dwóch nauczycieli uczących w danej klasie.
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4. Ocenę zachowania ustala się na podstawie liczby zgromadzonych punktów - każda uwaga
i jej wartość punktowa odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym Librus.
W przypadku wystąpienia znacznej różnicy ocen zachowania pomiędzy pierwszym
i drugim półroczem (2 lub więcej oceny) wychowawca może zastosować średnią
arytmetyczną punktów z całego roku szkolnego.
5. Nauczyciel uczący lub dyżurujący wpisuje do Librusa treść pozytywnej lub negatywnej
uwagi i jej wartość punktową.
6. Uczeń i jego rodzice mają wgląd do dziennika i systematycznie jest im przekazywana
informacja o zachowaniu ucznia.
7. Na miesiąc przed dniem wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawca
oddziału informuje ucznia oraz jego rodziców w formie pisemnej przez Librusa,
o przewidywanej rocznej nagannej ocenie zachowania.
8. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni po konferencji klasyfikacyjnej.
9. Ustala się następującą skalę punktową zachowania:
Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

150 – 199
100 – 149
50 – 99
0 – 49

Maksymalna ilość
pkt. ujemnych *
25
40
60
-

10. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej, jeżeli przekroczy limit
punktów ujemnych.
11. Na początku roku/półrocza uczeń otrzymuje 50 punktów:
1) uczeń może otrzymać dodatkowe punkty za:
a) samoocenę, ocenę klasy oraz nauczycieli uczących; wychowawca oblicza średnią
arytmetyczną raz w półroczu: I półrocze koniec grudnia, II półrocze koniec maja,
Kulturę zachowania (K)
Stosunek do obowiązków szkolnych (S)
Aktywny udział w lekcjach (A)

0 – 40 pkt/półr.
0 – 20 pkt/półr.
0 – 20 pkt/półr.

b) reprezentowanie klasy, szkoły w konkursach i zawodach sportowych,
Udział w konkursie
Zajęcie miejsc I-III
Wyróżnienia
na terenie szkoły
10 pkt
15 pkt
12pkt.
Miasta
15 pkt
25 pkt
20 pkt
województwa
15 pkt
35 pkt
25 pkt
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Kraju

15 pkt

45 pkt

35 pkt

 w przypadku wieloetapowych zawodów sportowych punktowany jest tylko ostatni
etap, w którym uczniowie brali udział,
 uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III lub zostali wyróżnieni, nie otrzymują punktów
za udział w konkursie,
c) inne wybitne osiągnięcia
40 – 60 pkt.
d) prowadzenie pomocy koleżeńskiej w nauce
2 - 5 pkt.
e) aktywny udział w pracach organizacji szkolnych , bibliotece
10 pkt./półrocze
f) pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (apel, akademia, konkurs) 5 – 10 pkt.
każda
g) praca na rzecz klasy i szkoły( każdorazowo):
 przyniesienie kwiatka
2 pkt.
 gazetka
3 - 10 pkt.
 impreza klasowa
5 pkt.
 przygotowanie pomocy do lekcji, do pracowni
5 - 10 pkt.
 wypełnianie obowiązków dyżurnego
0 – 5 pkt.
h) inne działania podjęte z własnej inicjatywy
2 – 10 pkt.
i) prace społecznie użyteczne
5 – 50 pkt.
j) wolontariat
10 - 50 pkt.
k) praca na rzecz innych, działalność charytatywna (zbiórka surowców wtórnych,
przygotowywanie maskotek okolicznościowych kartek, stroików itp.
5 - 10 pkt.
l) aktywność czytelnicza
1-5 pkt./półrocze
m) pełnienie funkcji społecznych w klasie i szkole
0 – 10 pkt./półrocze
n) promowanie wizerunku szkoły poza jej terenem
5 – 10 pkt.
2) uczeń może stracić punkty za:
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
 spóźnianie się na lekcje












(0 – 2)
0 pkt.
(3 – 5)
2 pkt.
(każde następne)
1 pkt.
samowolne opuszczanie lekcji lub terenu szkoły w czasie lekcji lub przerw, wagary
5 -10 pkt.
przeszkadzanie na lekcjach
2 pkt.
spisywanie pracy domowej lub jej udostępnienie
5 pkt.
ignorowanie poleceń nauczyciela, niewypełnianie obowiązków
5 pkt.
oszukiwanie nauczycieli
10 pkt.
brak dzienniczka, przyrządów, ćwiczeń i in. (każdorazowo)
1 pkt.
bieganie, zagrażanie bezpieczeństwu innych na przerwach (każdorazowo)
3 pkt.
brak stroju galowego lub obuwia zmiennego
(trzeci i każdy następny brak) 2 pkt.
nagminne łamanie regulaminu pomieszczeń szkolnych (pracownie, świetlica,
biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, jadalnia i inne pomieszczenia
4 pkt.
nieterminowe oddawanie książek do biblioteki
2 pkt. za każdy miesiąc
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 niewywiązywanie się z zadeklarowanych przez siebie zadań
5 pkt.
b) kultura zachowania:
 ubliżanie kolegom i członkom ich rodzin, używanie wulgarnych, niecenzuralnych
słów
5 -15 pkt.
 odbiegające od przyjętych norm społecznych zachowanie, arogancja w stosunku
do pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych
5 - 35 pkt.
 przepychanki, bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne, zastraszanie, znęcanie się
5 - 30 pkt.
 niestosowne zachowania przeciwko poszanowaniu godności drugiej osoby
3 – 20 pkt.
 niszczenie sprzętów, umeblowania, dewastacje 10 - 20 pkt.(+ zwrot kosztów
naprawy)
 niszczenie rzeczy będących własnością innych osób, nawet, jeśli nie wiadomo do kogo
należą
10 pkt.(+ zwrot kosztów naprawy),
 celowe zaśmiecanie pomieszczeń szkoły
3 pkt.
 zabawy i zachowania krzywdzące inne osoby
2 – 20 pkt.
 nieodpowiedni strój i wygląd (np. farbowane włosy, biżuteria zagrażająca
bezpieczeństwu)
I, II upomnienie słowne 0 pkt.
III uwaga - 5 pkt.
 korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie ze
statutem szkoły –
pierwszy raz -10 pkt.
każdy kolejny raz - 15 pkt.
 palenie papierosów, e-papierosów za każdą sytuację
20 pkt.
 wyłudzanie pieniędzy, kradzież
30 pkt.
 zażywanie substancji odurzających
50 pkt.
 fałszowanie podpisów i dokumentów
30 pkt.
 konflikt z prawem
50 pkt.
 inne niewłaściwe zachowania nieujęte w powyższym regulaminie
do 20 pkt.
12. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
1) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (laptopy, tablety,
smartwatch, konsole do gier), dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat
telefoniczny, zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;
2) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego
sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również
słuchawek);
3) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły
oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody;
4) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia;
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5) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
6) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego
podczas długich przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich
(z wyłączeniem pkt. 3), muzyki można słuchać tylko przy użyciu słuchawek;
7) przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u Dyrektora
Szkoły;
8) przed zdeponowaniem uczeń zobowiązany jest wyłączyć telefon;
9) do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice/
opiekunowie prawni ucznia, zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania
obowiązujących zasad przez ucznia.
13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 13.
Odwołanie się od oceny zachowania
1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji:
1) w skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły– przewodniczący,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danym oddziale,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Rady Rodziców,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
2) z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
3. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
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