WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA [WSO]
GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W O AWIE
[WYCI G ZE STATUTU SZKO Y]

§2
2. Wewn trzszkolny system oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów. Ocenianiu podlegaj osi gni cia edukacyjne i zachowanie ucznia.
1) Ocenianie osi gni

edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga
edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej okre lonej w odr bnych przepisach
i realizowanych w szkole programach nauczania, uwzgl dniaj cych t podstaw oraz formu owania
oceny i ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni

w nauce i post pach w tym zakresie,

b) pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju,
c) motywowanie do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia i nauczycielom informacji o post pach,
trudno ciach i uzdolnieniach ucznia,
e) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspó ycia spo ecznego i norm
etycznych oraz obowi zków ucznia zawartych w statucie szko y;
3) Nauczyciele na pocz tku ka dego roku szkolnego informuj uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowi zkowych i dodatkowych zaj

edukacyjnych wynikaj cych z realizowanego szkolnego

programu nauczania oraz o skutkach ustalenia uczniowi niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj

edukacyjnych,

b) sposobach sprawdzania osi gni

edukacyjnych uczniów,

c) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni
z obowi zkowych i dodatkowych zaj

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

edukacyjnych.

4) Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a tak e
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania zawartych
w wewn trzszkolnym systemie oceniania zachowania;

5) Wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania
oraz sposoby sprawdzania osi gni

edukacyjnych uczniów s spisane w przedmiotowych systemach

oceniania, zwanych dalej PSO;
6) W PSO zawarte s wszystkie inne nieuj te w niniejszym dokumencie zasady oceniania;
7)

Nauczyciel zobowi zany jest

do adaptacji (indywidualizacji)

wymaga

edukacyjnych

do mo liwo ci ucznia ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi:
a) w minimalnym zakresie - w zwi zku z dysfunkcjami ucznia, bez modyfikowania wymaga
edukacyjnych,
b) w znacznym zakresie, gdy stopie

dysfunkcji ucznia uniemo liwia realizowanie tre ci

programowych i wymaga wi kszych modyfikacji (w zakresie tre ci jak i sposobu realizacji
oraz dodatkowych dzia

wspomagaj cych),

c) zasady oceniania uczniów, o których mowa w punkcie a) i b) powinny by uwzgl dnione
w przedmiotowym systemie oceniania.
8) Oceny s jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne ucze i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj do wgl du
na zasadach okre lonych przez nauczyciela;
9) Nauczyciele s zobowi zani do przechowywania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich
do ko ca danego roku szkolnego;
10) Na pro

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalaj cy ocen powinien

uzasadni ;
11) Oceny bie ce, oceny klasyfikacyjne

ródroczne i roczne ustala si

nast puj cej skali:
a) stopie celuj cy

(6)

b) stopie bardzo dobry

(5)

c) stopie dobry

(4)

d) stopie dostateczny

(3)

e) stopie dopuszczaj cy

(2)

f) stopie niedostateczny

(1)

12) Dopuszcza si stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cz stkowych;
13) Oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala si w nast puj cej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne

w stopniach wed ug

14) Ocen

ródroczn lub roczn wystawia si z mo liwie jak najwi kszej liczby stopni cz stkowych

(minimum 3 oceny). Sposób i form okre laj PSO;
15) Oceny cz stkowe maj ró

wag . Oceny: ródroczna i roczna nie s

redni arytmetyczn ocen

cz stkowych;
16) Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwag oceny z ca ego roku szkolnego;
17) Do redniej ocen z zaj

edukacyjnych wlicza si ocen z religii lub etyki;

18) Ocenie podlegaj wszystkie mo liwe formy sprawdzania osi gni

edukacyjnych ucznia, które s

zgodne z obowi zuj cymi metodami i formami nauczania;
19) Przyjmuje si

jednolit

skal

procentow

przy ocenianiu sprawdzianów pisemnych ucznia

ze wszystkich przedmiotów:
a) niedostateczny

- mniej ni 33% mo liwych do uzyskania punktów

b) dopuszczaj cy

- od 33% do 50% punktów

c) dostateczny

- od 51% do 74% punktów

d) dobry

- od 75% do 90% punktów

e) bardzo dobry

- powy ej 90% punktów

f) celuj cy
20) Dopuszcza si

- 100% punktów oraz zadania dodatkowe
wystawienie ze sprawdzianu trzech ocen w zale no ci od badanych tre ci

nauczania. Ucznia nale y o tym poinformowa przed sprawdzianem;
21) Nauczyciel jest zobowi zany oceni i odda prace pisemne w ci gu trzech tygodni. W przypadku
nieobecno ci nauczyciela w szkole termin oddania prac wyd

a si wtedy o czas nieobecno ci;

22) W tym samym dniu ucze mo e pisa tylko jeden sprawdzian, a w tygodniu, co najwy ej trzy.
Ka dy sprawdzian musi by zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin sprawdzianu
powinien by zapisany w dzienniku;
23) Prace klasowe i sprawdziany s obowi zkowe dla ucznia. Je eli z przyczyn losowych i innych
zdarze ucze ich nie napisa , powinien to uczyni w terminie i na warunkach okre lonych w PSO;
Niezg oszenie si w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej;
24) Ucze ma prawo poprawi ocen z pisemnej pracy na zasadach okre lonych przez PSO. Ocena
z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego;
25) Ucze , który w trakcie pracy pisemnej ci ga lub nie udzieli adnej odpowiedzi otrzymuje ocen
niedostateczn bez mo liwo ci jej poprawy;
26) Ucze ma prawo by nieprzygotowany do lekcji bie cej. Sposób zg aszania nieprzygotowania
do lekcji szczegó owo reguluje PSO;
27) Za udzia w konkursie na szczeblu powiatowym ucze otrzymuje cz stkow ocen celuj

;

28) Za udzia w konkursie na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym ucze otrzymuje ocen celuj
na koniec roku szkolnego (pod warunkiem uzyskania oceny bardzo dobrej z zaj
z danego przedmiotu);

edukacyjnych

29) Ucze

mo e by zwolniony w cz ci lub w ca ym cyklu kszta cenia z zaj

fizycznego, informatyki oraz drugiego j zyka obcego. Decyzj o zwolnieniu z zaj

wychowania
podejmuje

dyrektor szko y na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz do czonego
za wiadczenia (opinii) lekarza lub poradni psychologiczno - pedagogicznej;
30) Oceny klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca dokonuje zgodnie z wewn trzszkolnym systemem
oceniania zachowania (§ 2, punkt 3);
31) Rok szkolny dzieli si na dwa semestry, a w zwi zku z tym ustala si :
a) klasyfikacj
ucznia z zaj

ródroczn

polegaj

na okresowym podsumowaniu osi gni

edukacyjnych

okre lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych

oraz oceny z zachowania. Przeprowadza si j zgodnie z ustalonym przez rad pedagogiczn
gimnazjum kalendarzem pracy,
b) klasyfikacj roczn polegaj

na podsumowaniu osi gni

edukacyjnych ucznia w danym roku

szkolnym.
32) Oceny klasyfikacyjne ustalaj

nauczyciele prowadz cy zaj cia edukacyjne, a w klasach

integracyjnych po zasi gni ciu opinii nauczyciela wspomagaj cego. Ocen

z zachowania ustala

wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia;
33) Ucze

przyj ty, na podstawie odpowiednich dokumentów, do okre lonej klasy gimnazjum

w trakcie trwania III etapu edukacyjnego jest zobowi zany do:
a) zaliczenia egzaminem klasyfikacyjnym obowi zkowych zaj

edukacyjnych uj tych w szkolnym

planie nauczania dla klasy programowo ni szej od klasy, do której ucz szcza,
b) uzupe nienia ró nic programowych z obowi zkowych zaj

edukacyjnych na warunkach

ustalonych z nauczycielem prowadz cym dane zaj cia,
c) realizowania zaj

edukacyjnych uj tych w szkolnym planie nauczania dla klasy, do której

ucz szcza w danym roku szkolnym.
34) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zaj

edukacyjnych oraz ustalona przez wychowawc

klasy roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrze eniem punktu 40);
35) Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca ma obowi zek
powiadomi rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ze szczególnym uwzgl dnieniem
przedmiotów zagro onych ocen

niedostateczn

i ocen

nagann

z zachowania. Wychowawca

powiadamia na pi mie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), w terminie ustalonym przez dyrektora
szko y, a potwierdzenie przyj cia tej informacji przechowuje w dokumentacji klasy do ko ca roku
szkolnego;
36) Ucze

otrzymuje promocj

do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich zaj

edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyska oceny klasyfikacyjne roczne wy sze od oceny niedostatecznej;

37) Rada pedagogiczna mo e podj

uchwa

o niepromowaniu do klasy programowo wy szej lub

nieuko czeniu gimnazjum przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rz du ustalono roczn
nagann ocen klasyfikacyjn z zachowania;
38) Ucznia z niepe nosprawno ci intelektualn lekkiego stopnia promuje si do klasy programowo
wy szej, uwzgl dniaj c specyfik kszta cenia tego ucznia;
39) Ucze otrzymuje promocj lub ko czy szko

z wyró nieniem, je eli uzyska w klasyfikacji

rocznej redni ocen ze wszystkich przedmiotów obowi zkowych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobr ocen z zachowania;
40) Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg osi zastrze enia do dyrektora szko y,
je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna

z zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrze enia mog

by

zg oszone w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj

dydaktyczno -

wychowawczych;
41) W przypadku zasadno ci zastrze

dyrektor szko y powo uje komisj i wyznacza dat egzaminu,

który ma si odby w terminie do 5 dni od momentu wp yni cia pisemnego podania;
42) Ustalona przez komisj ocena roczna nie mo e by ni sza od ustalonej wcze niej oceny;
43) Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyj tkiem oceny niedostatecznej, która mo e by
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
44) Ucze , który opu ci w roku szkolnym ponad po ow godzin lekcyjnych z przedmiotu, mo e nie
by klasyfikowany;
45) Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa roczny egzamin
klasyfikacyjny z jednego lub kilku przedmiotów;
46) Na pro

ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci lub na pro

jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna mo e wyrazi

zgod

na egzamin

klasyfikacyjny roczny - z jednego lub kilku przedmiotów;
47) Podanie o egzamin klasyfikacyjny sk ada ucze

lub jego rodzice (prawni opiekunowie)

do dyrektora szko y;
48) Egzamin klasyfikacyjny zawiera tre ci programowe zrealizowane w ci gu ca ego roku szkolnego,
z tym, e je eli ucze otrzyma co najmniej dopuszczaj

ródroczn ocen klasyfikacyjn , egzamin

obejmuje tre ci programu realizowanego w drugim semestrze;
49) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej, z wyj tkiem przedmiotów:
plastyka, muzyka, zaj cia artystyczne, zaj cia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne,
z

których

egzamin

powinien

mie

przede

wszystkim

form

50) Pytania ( wiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopie
powinien

by

ró norodny

i odpowiada

wicze

praktycznych;

trudno ci pyta

( wicze )

ogólnym kryteriom ocen zawartych w

PSO;

51) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala uczniowi ocen ;

52) Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si
odpowiedzi ucznia i zwi

informacj

protokó . Do protoko u za cza si

pisemne

o ustnych odpowiedziach. Protokó stanowi za cznik

do arkusza ocen;
53) Ustalona przez komisj

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna mo e by

zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego;
54) Ucze , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska ocen niedostateczn z jednego przedmiotu,
ma prawo zdawa egzamin poprawkowy. W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e
wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Ucze

lub jego rodzice (prawni

opiekunowie) sk adaj pisemne podanie do dyrektora szko y;
55) Rada pedagogiczna mo e promowa ucznia do klasy programowo wy szej, gdy nie zda on
egzaminu poprawkowego z jednych zaj

edukacyjnych, pod warunkiem realizowania ich w klasie

programowo wy szej;
56) Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg osi zastrze enia do dyrektora szko y,
je eli uznaj , e ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego zosta a ustalona
niezgodnie z przepisami. Zastrze enia mog by zg aszane w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia
egzaminu;
57) Z egzaminu sporz dza si protokó , ocen uzasadnia si . Ocena z egzaminu jest ostateczna,
nie podlega odwo aniu z wy czeniem punktu 56);
58) Ucze , który nie przyst pi do egzaminu poprawkowego (z wyj tkiem usprawiedliwionej
nieobecno ci), nie otrzymuje promocji i powtarza klas ;
59) Terminy egzaminów poprawkowych ustala dyrektor szko y;
60) Klasa trzecia gimnazjum ko czy si egzaminem powszechnym i obowi zkowym, obejmuj cym
umiej tno ci i wiadomo ci z bloków: humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego, j zyków
obcych nowo ytnych;
61) Termin egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
62) Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyra one s w skali procentowej i skali centylowej;
63) Sprawdzone i ocenione prace egzaminu gimnazjalnego Okr gowa Komisja Egzaminacyjna
we Wroc awiu przechowuje przez 6 miesi cy;
64) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca jest
udost pniana do wgl du w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okr gowej komisji
egzaminacyjnej;
65) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi maj

prawo przyst pi

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich wymaga

do egzaminu

na podstawie orzeczenia

o potrzebie kszta cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno
- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Opinia powinna by wydana nie pó niej ni do ko ca

wrze nia roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin i nie wcze niej ni po uko czeniu
szko y podstawowej;
66) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia sk adaj opini wraz z pisemn pro

o jej uwzgl dnienie

do dyrektora szko y w terminie do 15 pa dziernika roku szkolnego, w którym odbywa si egzamin
gimnazjalny;
67) Ucze , który z przyczyn losowych b

zdrowotnych nie przyst pi do egzaminu gimnazjalnego

lub odpowiedniej cz ci tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwa egzamin, przyst puje
do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej;
68) Ucze , który nie przyst pi do egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatni klas gimnazjum
oraz przyst puje do egzaminu gimnazjalnego w nast pnym roku szkolnym;
69) Wynik egzaminu nie ma wp ywu na uko czenie gimnazjum;
70) Ka dy ucze gimnazjum w cyklu nauczania bierze udzia w realizacji projektu edukacyjnego.
71) Na wiadectwie uko czenia gimnazjum wpisuje si temat projektu edukacyjnego;
72) Udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wp yw na ocen

z zachowania.

Zasady otrzymania oceny zapisane s wewn trzszkolnym systemie oceniania zachowania;
73) Dyrektor gimnazjum, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mo e zwolni ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego;
74)

Znacz ce

osi gni cia

ucznia

wpisuje

si

na

Wpisy szczegó owo reguluje coroczne zarz dzenie Dolno

wiadectwo

uko czenia

gimnazjum.

skiego Kuratora O wiaty;

75) Ucze ko czy gimnazjum, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej, na któr sk adaj si roczne
oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo

najwy szej i oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
zako czy a si

w klasach programowo ni szych, uzyska

edukacyjnych, których realizacja
oceny wy sze od niedostatecznej

z zastrze eniem punktu 39).
3. Gimnazjum stosuje punktowy system oceniania zachowania:
1) Za

enia ogólne:

a) ocen zachowania ustala si na podstawie zgromadzonych przez uczniów punktów, zapisanych
w karcie oceny zachowania, która umieszczona jest w dzienniku lekcyjnym,
b) wpisu do karty oceny zachowania dokonuj nauczyciele,
c) ocen wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z uczniem na podstawie wpisów w karcie
oceny zachowania, w sytuacji w tpliwej wychowawca zasi ga opinii klasy, samorz du
uczniowskiego, rady pedagogicznej.
2) Za

enia szczegó owe:

a) ocen wyj ciow jest ocena poprawna,
b) na pocz tku semestru ucze otrzymuje 130 punktów,
c) za pozytywne dzia ania ucze mo e w semestrze uzyska nie wi cej ni 100 punktów dodatnich,

d) dzia ania negatywne powoduj otrzymywanie punktów ujemnych,
e) ucze , który otrzyma 10 punktów ujemnych w semestrze, nie mo e uzyska oceny wy szej ni
bardzo dobra,
f) ucze , który otrzyma 50 punktów ujemnych w semestrze, nie mo e uzyska oceny wy szej ni
dobra,
g) ucze , który nie stosuje si do norm szkolnych zwi zanych z wygl dem i strojem nie mo e
uzyska oceny wy szej ni poprawna,
h) ocen nagann otrzymuje ucze , który notorycznie lekcewa y wszystkie dzia ania organów
szko y zmierzaj ce do poprawy zachowania, naruszy normy post powania cywilno - prawnego lub
toczy si w stosunku do niego post powanie karne prowadzone przez organa do tego upowa nione.
3) Ucze ma obowi zek przyst pienia do realizowania projektu edukacyjnego, za który oceniany jest
wg nast puj cej skali:
a) je eli ucze otrzyma z projektu od 16 do 40 punktów to ocena zachowania na wiadectwie
uko czenia gimnazjum jest obliczona zgodnie z liczb zebranych punktów dodatnich i ujemnych
wed ug algorytmu obowi zuj cego dla wszystkich uczniów w szkole,
b) je eli ucze otrzyma z projektu od 1 do 15 punktów to ocena zachowania na wiadectwie
uko czenia gimnazjum nie mo e by wy sza ni poprawna,
c) je eli ucze nie przyst pi do realizowania projektu edukacyjnego, wówczas na wiadectwie
uko czenia gimnazjum, nie mo e otrzyma oceny zachowania wy szej od nieodpowiedniej.
4) Ucze otrzymuje ocen semestraln (roczn ) w zale no ci od liczby uzyskanych punktów obliczon
wed ug wzoru 130 punktów + punkty za pozytywne dzia ania - punkty karne = ilo

uzyskanych

punktów:
a) wzorowe

- 201 i wi cej,

b) bardzo dobre

- 181 – 200,

c) dobre

- 131 – 180,

d) poprawne

- 51 – 130,

e) nieodpowiednie

- 1 -50,

f) naganne
5) Ostateczn

- 0 i mniej.
decyzj

który mo e obni

dotycz

ko cowej oceny zachowania podejmuje wychowawca klasy,

lub podwy szy ocen ;

6) Pozytywne kryteria ocen zachowania:
a) stosunek do obowi zków szkolnych,
b) takt i kultura osobista,
c) wygl d i strój,
d) reprezentowanie szko y,
e) praca na rzecz szko y i rodowiska,

f) projekt edukacyjny.
7) Negatywne kryteria ocen zachowania:
a) wagary i spó nienia, przeszkadzanie w zaj ciach,
b) agresja s owna i fizyczna, wandalizm i wulgaryzm,
c) niew

ciwy wygl d i strój,

d) posiadanie, rozprowadzanie i stosowanie u ywek,
e) fa szowanie podpisów i dokumentów, kradzie e,
f) niestosowanie si do zapisów w statucie, zarz dze , regulaminów i procedur szkolnych,
g) konflikt z prawem.

