WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW LEONARDO DA VINCI NIEPUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU
Podstawa prawna: 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 (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o jego postępach w tym zakresie;
2) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania ucznia;
3) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny
zachowania ucznia, według kryteriów przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie trybu i warunków przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
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II. OCENIANIE BIEŻĄCE, OCENA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
1. Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
1) W kształceniu zintegrowanym stosuje się następujące oceny:
a) bieżąca - ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej
obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku
wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości
i umiejętności;
b) śródroczna - ocena śródroczna jest oceną opisową, wyrażoną w postaci krótkiej pisemnej
lub ustnej informacji o umiejętnościach i postępach dziecka w nauce z wnioskami
do dalszej pracy;
c) roczna - ocena roczna jest oceną opisową, sporządzoną na podstawie kart obserwacyjnych
znajdujących się w dzienniku lekcyjnym.
2) Na I etapie edukacyjnym nauczyciel ocenia postępy i osiągnięcia każdego ucznia według
następującej skali:
skrót literowy
AS
A
B
C
D
E

stopień
wspaniale
bardzo dobrze
ładnie
postaraj się
pomyśl
pracuj więcej

Stopień AS otrzymuje uczeń, który:
posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
zintegrowanego w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu gminnym
lub wojewódzkim.
Stopień A otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zintegrowanego
w danej klasie;
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem zintegrowanym danej klasy, potrafi zastosować
podaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień B otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej klasie;
poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
Stopień C otrzymuje uczeń, który:
nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zintegrowanego
w danej klasie;
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności.
Stopień D otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości
uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
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rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności z pomocą nauczyciela.
Stopień E otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego
w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą
nauczyciela.
2. Zasady oceniania na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII)
1) W ocenianiu na II etapie edukacji stosuje się następujące oceny:
a) bieżąca – oceny cząstkowe, wystawiane na bieżąco przez nauczyciela przedmiotu
w ciągu semestru;
b) śródroczna – ocena wynikająca z ocen cząstkowych uzyskanych w pierwszym
semestrze nauki;
c) roczna – ocena wynikająca z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze nauki
oraz oceny śródrocznej w danym roku szkolnym.
2) Ocenianie sumujące.
Na drugim etapie nauczania nauczyciel ocenia postępy i osiągnięcia każdego ucznia według
poniższej skali:
oznaczenie
cyfrowe
stopień
skrót literowy
(wartość liczbowa)
celujący
cel
6
bardzo dobry
bdb
5
dobry
db
4
dostateczny
dst
3
dopuszczający
dop
2
niedostateczny
ndst
1
a) Przy wystawianiu ocen cząstkowych i śródrocznej dopuszcza się stosowanie znaków
„+” i „–” przy ocenach bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej.
b) Nauczyciel przedmiotu przypisuje ocenom cząstkowym określone wagi.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
zdobył wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych przewidywanych
w programie danej klasy;
zdobył umiejętności na poziomie wymagań wykraczających w danym przedmiocie (bloku
edukacyjnym);
wykazuje wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej
klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
proponuje rozwiązania nietypowe;
rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując
się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub posiada
porównywalne osiągnięcia;
systematycznie pracuje na lekcjach i w domu, dodatkowo podejmuje pracę indywidualną.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych
w programie danej klasy;
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opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań dopełniających w danym przedmiocie;
zdobył pełny zakres umiejętności i posiadł pełny zakres wiedzy określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie;
sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą;
samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
wykorzystując wiedzę z różnych źródeł;
potrafi zastosować posiadane umiejętności i wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych
sytuacjach;
systematycznie pracuje na lekcjach i w domu, aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych
w programie danej klasy;
opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań rozszerzających w danym przedmiocie;
zdobył umiejętności i wiedzę na poziomie podstaw programowych przewidzianych w danej
klasie poszerzone o wybrane treści, bardziej złożone niż elementy zaliczane do treści
zaliczanych do wymagań podstawowych;
poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności użyteczne w działalności szkolnej
i pozaszkolnej;
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
w miarę systematycznie pracuje na lekcjach i w domu.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych
w programie danej klasy;
opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych w danym przedmiocie;
opanował treści i umiejętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
opanował treści i umiejętności łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
opanował treści i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
opanował treści i umiejętności dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
opanował treści i umiejętności często powtarzające się w programie nauczania;
opanował treści proste oraz uniwersalne umiejętności;
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
pracuje mało systematycznie, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma wyraźne braki
w treningu.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych na poziomie wymagań
koniecznych w danym przedmiocie;
opanował elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne
w życiu;
rozwiązuje typowe proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
z pomocą nauczyciela;
pracuje bardzo niesystematycznie, rzadko wykonuje prace domowe w semestrze.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych na poziomie
wymagań koniecznych w danym przedmiocie;
nie opanował elementów treści nauczania niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu
i potrzebne w życiu;
nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela;
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nie pracuje na lekcjach ani w domu.
3) Ocenianie kształtujące
Co najmniej raz w semestrze nauczyciel przedmiotu dokonuje oceny wybranej pracy
w formie oceny kształtującej:
a) przed przeprowadzeniem pracy klasowej ocenianej w formie oceny kształtującej nauczyciel
formułuje i podaje uczniom szczegółowe kryteria oceny („nacobezu”);
b) nauczyciel po sprawdzeniu pracy klasowej formułuje pisemną informację zwrotną odnośnie
realizacji wymagań przedstawionych uczniowi przed pracą klasową w „nacobezu”;
c) informacja zwrotna zawiera 4 elementy:
wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien pracować dalej;
d) ocenie kształtującej z pracy klasowej nie towarzyszą stopnie, o których mowa
e) w ust. 2 pkt.2) lit. a);
f) uczeń ma prawo do poprawy oceny kształtującej.
III. SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA I ZASADY OCENIANIA
1. Formy sprawdzania wiadomości obowiązujące w szkole:
formy ustne:
o odpowiedź, wypowiedź w trakcie lekcji;
o recytacja, prezentacja słowna;
formy pisemne:
o prace klasowe;
o sprawdzian;
o kartkówka;
o zadania domowe;
o dyktanda, pisanie ze słuchu;
o testy, prace dodatkowe np. referat;
formy doświadczalne, sprawnościowe lub praktyczne.
2. Zasady sprawdzania wiadomości
1) Na każdej lekcji można sprawdzać wiadomości i umiejętności uczniów z trzech ostatnich lekcji
(jednostek tematycznych) w dowolnej formie.
2) Kartkówka jako forma sprawdzenie wiadomości może obejmować zakres tematyczny
do 3 ostatnich lekcji (jednostek tematycznych). Może być zapowiedziana lub nie.
Nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę na koniec danej lekcji w celu sprawdzenia
przyswojenia wiadomości z bieżącej lekcji.
3) Wiadomości i umiejętności uczniów z określonej partii materiału sprawdza się poprzez
przeprowadzenie sprawdzianów.
a) w jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w jednym tygodniu mogą się odbyć
najwyżej 3 sprawdziany pisemne;
b) nauczyciel informuje uczniów o terminie sprawdzianu zaplanowanego na 1-2 jednostki
lekcyjne i zakresie wiadomości objętych sprawdzianem przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Termin sprawdzianu jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym;
c) sprawdziany powinny być oceniane i udostępniane uczniom najpóźniej w terminie 2 tygodni
od daty ich napisania;
d) punkty uzyskane przez ucznia ze sprawdzianu są przeliczane na stopnie wg skali
zamieszczonej w poniższej tabeli:
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stopień

oznaczenie cyfrowe

przedział procentowy

celujący
bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry dobry +
dobry
dobry dostateczny +
dostateczny
dostateczny dopuszczający +
dopuszczający
dopuszczający niedostateczny

6
5+
5
54+
4
43+
3
32+
2
21

100%
[97% ; 100%)
[90% ; 97%)
[86% ; 90% )
[82% ; 86%)
[75% ; 82%)
[69% ; 75%)
[63% ; 69%)
[50% ; 63%)
[45% ; 50%)
[40% ; 45%)
[30% ; 40%)
[25% ; 30%)
[0% ; 25%)

e) w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisać
sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, dającym możliwość nadrobienia
zaległości w przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności.
4) Uczeń ma możliwość poprawienia oceny na co najwyżej ocenę bardzo dobrą. Podczas
wystawiania ocen śródrocznych i rocznych brana będzie pod uwagę średnia ważona
obu uzyskanych ocen. Termin poprawy oceny ustala nauczyciel.
5) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na zasadach określonych przez
nauczyciela bez żadnych konsekwencji. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji, na
której pisze sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę, w przypadku nieuzasadnionym (obecny
na zajęciach, opuścił jednostki tematyczne, których sprawdzian/kartkówka nie dotyczy).
6) Uczeń, który wraca do zajęć szkolnych po dłuższej, usprawiedliwionej przerwie, ma prawo do
nadrobienia partii materiału realizowanej na zajęciach podczas jego nieobecności, w terminie
określonym przez nauczyciela, ale nie później niż do tygodnia po powrocie do szkoły.
7) Uczeń, którego zdaniem ocena roczna z zajęć edukacyjnych jest za niska, ma prawo do
ubiegania się o ocenę wyższą na zasadach określonych w warunkach i trybie uzyskiwania ocen
wyższych niż przewidywane.
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródroczny i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym na podstawie odrębnych przepisów;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
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3.

4.

5.

6.

orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię wymienionych poradni – na
podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a)-c), który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w odrębnych przepisach.
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej
klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 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.
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.
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.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie w dwóch terminach:
a) śródroczne za pierwsze półrocze do końca stycznia;
b) roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas I-III będzie podsumowaniem osiągnięć uczniów
3. i zachowania w ciągu semestru i w ciągu roku. Uczniowie oceniani będą jedną oceną opisową
ze wszystkich zajęć dydaktycznych.
4. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w ciągu semestru i w ciągu roku
szkolnym. Oceny śródroczna i roczna wystawiane są według skali określonej w II.2.2).
5. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
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programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi
szansę uzupełnienia braków.
7. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, z których został zwolniony przez Dyrektora Szkoły w trybie
określonym w rozdz. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ ust. 5-6
4. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z
zastrzeżeniem kryteria oceny zachowania par. 4 pkt. 4, 5.
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.6, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
10. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu z uwzględnieniem
ust. 8, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem
kryteria oceny zachowania par. 4 pkt. 5, 6
b) przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.
12. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w ust. 11, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
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PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz
części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor
Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć, z których był przeprowadzany egzamin;
b) skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) pytania egzaminacyjne;
f) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 8.
7. 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.
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
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 przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
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egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
Dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2), egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z:zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz nie jest wystawiana ocena zachowania.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś z plastyki, muzyki,
techniki, zajęć komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zajęć praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza komisja
w składzie: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji
w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych bądź
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja
powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a)
Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b)
nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
2) Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin;
b) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisk ucznia;
e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
4.

PROCEDURA W CELU UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE
ROCZNYCH OCEN Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘC
EDUKACYJNYCH
1. Uczeń ma prawo w terminie 3 dni od daty powzięcia informacji o przewidywanej ocenie złożyć
do Dyrektora Szkoły wniosek o podwyższenie oceny ze wskazanych zajęć edukacyjnych.
2. Warunkiem uznania wniosku jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów podsumowujących
w danym semestrze.
3. Jeżeli pkt. 2. jest spełniony, Dyrektor S z k o ł y wyznacza termin sprawdzianu nie później
niż 3 dni od wpłynięcia pisma.
4. Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i ustnej i obejmuje zakres wiadomości objęte
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programem nauczania w danym okresie.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Sprawdzian dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych bądź pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
6. Ze sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (ćwiczenia) sprawdzianu;
d) wyniki sprawdzianu oraz uzyskane oceny.
Dokumentację sprawdzianu przechowuje Dyrektor Szkoły w dokumentacji nauczania.
7. Ocena uzyskana na sprawdzianie nie może być niższa od przewidywanej.
TRYB I PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
2. Zastrzeżenia w formie pisemnej uczeń lub rodzice mogą być składane do Dyrektora Szkoły od
dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno
- wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie
pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami, nie później jednak niż 5 dni od
wpłynięcia zastrzeżeń.
W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
Nauczyciel, o którym mowa w ust.b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
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terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły.
7. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez
komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może by zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w składzie:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły
– jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców, jeżeli taka jest w szkole.
9. Komisja, o której mowa w ust.9, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów
prawnych) o wymaganiach edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych, procedurach
związanych z egzaminem poprawkowym, klasyfikacyjnym i innych zawartych w WSO.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i
ocenione pisemne testy kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach
określonych przez nauczyciela.
4. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma
obowiązek powiadomić rodziców ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.
5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją każdy nauczyciel obowiązany jest powiadomić ucznia
o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych.
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
w Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu
1. Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia system oceniania zachowania
uczniom i ich rodzicom (lub opiekunom).
2. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia następujące obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej.
6. Wyjściową oceną zachowania w klasach IV-VIII jest ocena dobra (kredyt 100 punktów) dla
każdego semestru.
7. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie punktów przydzielonych uczniowi oraz
po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły, ocenianego ucznia oraz pozostałych
uczniów klasy, w szczególnych przypadkach – opinii pedagoga szkolnego.
8. Ocenianie zachowania odbywa się systematycznie w ciągu każdego semestru.
9. Punktowy system oceniania ma charakter pomocniczy. W szczególnych przypadkach
Rada Pedagogiczna może zadecydować o obniżeniu oceny zachowania.
10. Maksymalną oceną zachowania za zdobyte punkty jest ocena bardzo dobra.
11. Warunkiem otrzymania oceny wzorowej z zachowania jest zdobycie w każdym obszarze
liczby punktów ok. 25% ogólnej liczby otrzymanych punktów dodatnich oraz szczególne
osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne.
12. Uczeń, który otrzymał więcej niż 20, ale mniej niż 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać
oceny wyższej niż ocena bardzo dobra.
13. Uczeń, który otrzymał co najmniej 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wyższej
niż ocena dobra.
14. Sugerowana ilość punktów na poszczególne oceny:
Bardzo dobre
150 i powyżej
Dobre
od 100 do 149
Poprawne
od 75 do 99
Nieodpowiednie
od 40 do 74
Naganne
40 i poniżej
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DZIAŁANIA POŻĄDANE
LICZBA PUNKTÓW

DZIAŁANIE

wywiązywanie się z obowiązków ucznia
Punktualność, frekwencja (brak spóźnień i godzin
5 pkt
(podsumowanie semestralne)
nieusprawiedliwionych)*
Terminowe dostarczanie oświadczeń lub deklaracji podpisanych
przez rodziców (opiekunów prawnych)

2 pkt

Podejmowanie i terminowe oraz rzetelne wykonywanie prac
dodatkowych

3 pkt

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
okazywanie szacunku innym osobom
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
dbałość o piękno mowy ojczystej
Pomoc przy pracach porządkowych, utrzymywanie porządku
w swoim otoczeniu

3 pkt

Poszanowanie i dbałość o własne i cudze mienie

5 pkt

Wyróżniająca aktywność podczas zajęć odbywających się
w szkole (lekcje, zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe)

5 pkt

Wyróżniająca kulturalna postawa

5 pkt

Wyraźna reakcja na zło i krzywdę innych

15 pkt

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
dbałość o honor i tradycje szkoły
Branie odpowiedzialności za własne czyny lub za pracę zespołu
uczniów, umiejętność przyznania się i poprawienia
z własnej inicjatywy popełnionego błędu

5 pkt

Dbałość o estetykę swojego wyglądu, w szczególności podczas
specjalnych wydarzeń szkolnych
(apel, egzamin, konkurs, bal przebierańców, wycieczka)

3 pkt

Godne reprezentowanie szkoły
(apel, konkurs, imprezy szkolne i pozaszkolne)

3 pkt

Osiągnięcie znaczących wyników w konkursach pozaszkolnych

3 pkt

Udział w pracach i przedsięwzięciach na rzecz klasy i szkoły
(zbiórka dla zwierząt, kawiarenki, imprezy organizowane przez
SU, imprezy klasowe)

3 pkt

Pomoc innym uczniom w nauce lub w trudnych sytuacjach

5 pkt
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DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
LICZBA PUNKTÓW

DZIAŁANIE

wywiązywanie się z obowiązków ucznia
Spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione*
- 1 pkt
Nieterminowe dostarczanie oświadczeń lub deklaracji
podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych)

- 1 pkt

Niewywiązywanie się z podjętych zadań dodatkowych

- 2 pkt

Brak zadania domowego (ponad liczbę dozwoloną przez
nauczyciela)

- 1 pkt

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
okazywanie szacunku innym osobom
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
dbałość o piękno mowy ojczystej
Nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonów i innych
- 5 pkt
sprzętów elektronicznych zawartych w statucie szkoły
Nieutrzymywanie porządku przy stanowisku pracy lub w innym
miejscu na terenie szkoły

- 3 pkt

Brak obuwia zmiennego w okresie obowiązywania zmiany
obuwia lub przechowywanie odzieży wierzchniej poza szafką

- 2 pkt

Przeszkadzanie na zajęciach odbywających się w szkole
(lekcje, zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe)

- 3 pkt

Niekoleżeńskie zachowania

- 5 pkt

Nieprzestrzeganie regulaminów pracowni specjalistycznych,
świetlicy, wycieczek, Kodeksu TIK, kontraktów

- 5 pkt

Niszczenie lub zajmowanie cudzego mienia

- 5 pkt

Niestosowne zachowanie podczas wyjść, wyjazdów szkolnych
lub przerw międzylekcyjnych

- 5 pkt

Ignorowanie próśb lub poleceń nauczycieli lub innych
pracowników szkoły

- 5 pkt

Aroganckie odzywanie się do nauczycieli, lub innych
pracowników szkoły lub uczniów

- 10 pkt

Używanie wulgaryzmów, ubliżanie innym

- 10 pkt

Przejawianie aktów przemocy fizycznej lub psychicznej

- 20 pkt

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
dbałość o honor i tradycje szkoły
Oszukiwanie, okłamywanie, ściąganie, kopiowanie cudzej pracy,
plagiaty, oskarżanie innych

- 5 pkt

Niewłaściwy strój podczas specjalnych wydarzeń szkolnych
(apel, egzamin, konkurs, bal przebierańców, wycieczka)

- 3 pkt

15

Zachowania hańbiące imię szkoły

- 10 pkt

1) Ocena aktywności ucznia powinna być ustalona na podstawie konkretnej informacji
o czynnościach ucznia, sporządzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
2) Uwagi o zachowaniu uczniów nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego, wybierając
odpowiednią liczbę punktów zgodnie z zaistniałą potrzebą, opatrując przyznane punkty
krótkim opisem zachowania ucznia.
3) Po każdym semestrze nauki wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie
w sprawie proponowanej oceny zachowania ucznia. Za uzyskane średnie ocen zachowania
wychowawca przyznaje uczniowi:
10 pkt za średnią ocenę wzorową;
8 pkt za średnią ocenę bardzo dobrą;
6 pkt za średnią ocen dobrą;
4 pkt za średnia ocen poprawną.
*

Usprawiedliwianie nieobecności należy przedkładać wychowawcy klasy w formie pisemnej do 7
dni od powrotu ucznia do szkoły.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ
DO OCENY ROCZNEJ ZACHOWANIA
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
2. Zastrzeżenia w formie pisemnej uczeń lub rodzice mogą być składane do Dyrektora Szkoły od dnia
ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. 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 ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
4. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16

