§4
Wewnątrzszkolny System Oceniania
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu
postępów ucznia w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku
do

wymagań

edukacyjnych

wynikających

z

podstawy programowej,

określonej

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających
tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Celem oceniania jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu,
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
3) dostarczanie

informacji

rodzicom

(opiekunom

prawnym)

i

nauczycielom

o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,
4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
5. Dyrekcja szkoły wraz z radą pedagogiczną na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców
(opiekunów prawnych) z organizacją pracy szkoły w danym roku, ustala terminy
wystawienia ocen klasyfikacyjnych i konsultacji.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.
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7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania.
8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel pisemnie
uzasadnia ustaloną ocenę.
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
11. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii bądź orzeczenia publicznej bądź
niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
12. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
1) Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego,
kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych
w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego
do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
2) Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż
udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie
nauczania dla danej klasy.
3) Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być
klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
4) Indywidualny

tok nauki może być realizowany według programu nauczania

objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu
nauki.
13. Klasyfikacja roczna (śródroczna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wg skali określonej w statucie szkoły – rocznych
(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
14. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
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umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych, które są ocenami opisowymi.
15. Klasyfikację uczniów przeprowadza się: śródrocznie – raz i końcoworocznie (zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego).
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego – z całości lub niektórych
ćwiczeń, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydawanej przez lekarza oraz na
czas określony w tej opinii.
1) Jeżeli okres zwolnienia ucznia zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
18. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
1) W przypadku ucznia, o którym mowa punkcie 18, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia uwzględniając punktowy system
zbierania informacji o zachowaniu uczniów.
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20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena ta nie ma
wpływu na promocję do klasy wyższej ani na ukończenie szkoły.
21. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest
zespołowym, planowym działaniem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,
z zastosowaniem różnorodnych metod.
22. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
23. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie realizacji projektu edukacyjnego.
24. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
25. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
26. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
27. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego, wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.
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