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Zespołu Szkół w Jaświłach
                      

Rozdział I. 

PODSTAWY PRAWNE

§ 1

1.  Wewnątrzszkolny  System Oceniania  ( WSO) stosuje się w oparciu o  Rozporządzenie 
MEN i S z dnia 7 września 2004  roku / Dz. U. Nr  199  poz. publicznych 2046 / oraz 
zmianą  z  dnia  8  września  2006  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania  , 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów  w szkołach oraz Statutu Zespołu Szkół w Jaświłach.

2. Wewnątrzszkolny  system  oceniania  jest  częścią  składową  Statutu  Zespołu  Szkół   w 
Jaświłach  – stanowi jego załącznik NR 2 .

Rozdział II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. Ocenianie   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.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy   w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i  w 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  dydaktyczno- 

wychowawczej. 
3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia ,
     2) zachowanie ucznia.

§ 3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  (  semestralnych)   ocen  klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole,
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie  rocznych  (  semestralnych  )  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych 

i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania 
zgodnie z rozporządzeniem,

6) ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych 
(semestralnych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych   i  dodatkowych  zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom(  prawnym  opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Rozdział III

ZASADY WSO

§ 4

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
1) I semestr  -  od 1 września – do końca  ferii zimowych,
2) II semestr -  od pierwszego dnia po feriach zimowych – do końca  roku szkolnego. 

2. Każdy semestr kończy się klasyfikacją .

ZASADY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH

§ 5

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
( prawnych opiekunów) o :
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-
jęć edukacyjnych ,wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów oraz  ich 

rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach   oceniania 
zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej   oceny 
klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Rodzice  i  uczniowie  potwierdzają  fakt  zapoznania  się  z  WSO ,  kryteriami  i  zasadami 
oceniania  zachowania  własnoręcznym  podpisem  na  liście  sporządzonej  przez 
wychowawcę.

IFORMOWANIE O SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

§ 6

1. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 2 sprawdziany w szkole podstawowej i 3 w 
gimnazjum, a jednego dnia nie więcej niż 1.

3



Zespołu Szkół w Jaświłach

2. 1) o terminie i zakresie prac klasowych i testów uczeń powinien być poinformowany przez 
         nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

2) nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu (praca klasowa, test) wpisuje ten 
    fakt do dziennika lekcyjnego.

3. Kartkówka jest  zapowiadana przez nauczyciela  jedną lekcję  wcześniej  i  w ciągu dnia 
może odbywać się nie  więcej niż 2.

4. W przypadku nieobecności na kartkówce, uczeń zalicza ją w formie pisemnej lub ustnej   z 
tej samej partii materiału.

5. Uczeń odpytywany ustnie na ocenę, może być wzywany do odpowiedzi nie więcej niż 2 
razy dziennie.

6. Uczeń może w ciągu semestru zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie ustne do lekcji bez 
konsekwencji ocenowej ( z wyjątkiem stycznia i czerwca):
1) 1 raz w przypadku realizacji 1 godziny tygodniowo z danego przedmiotu,
2) 2 razy w pozostałych przypadkach,
3) nieprzygotowanie ucznia do ustnej odpowiedzi  nauczyciel odnotowuje w  dzienniku.

7. Uczeń  nie  powinien  być  pytany  na  lekcji  przez  okres  dwóch  dni  po  co  najmniej 
tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

8. Uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i sprawdzianów na tydzień przed eliminacjami 
do konkursów wiedzowych szczebla ponadszkolnego. 

9. Pisemne prace klasowe, testy i dyktanda są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn losowych 
nie  może  ich  napisać  z  klasą,  to  powinien  to  uczynić  w  terminie  dwutygodniowym 
wskazanym przez nauczyciela, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.

10. 1) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen :  niedostatecznej, dopuszczającej,  do-
          statecznej i dobrej uzyskanych z każdej pracy klasowej w terminie 2- tygodniowym, 
      2) oceny z kartkówek nie podlegają poprawianiu.
11. W dzienniku lekcyjnym wstawiane są oceny z pracy pisemnej i poprawy. Przy wystawia-
       niu oceny semestralnej lub końcoworocznej bierze się pod uwagę ocenę z poprawy.
12.  Szkolne badanie wyników nauczania prowadzone jest zgodnie z trzyletnim cyklem nau-
       czania, rocznym planem pracy szkoły i planem dydaktycznym nauczanych przedmiotów.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

§  7

1. Ustala się następujące kryteria ocen szkolnych:
1) stopień CELUJĄCY (6) uzyskuje uczeń ,który :

a) pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem w szkole i w domu,
b) wykonywał  wszystkie  zadania   zaległe  ,  wynikające  również  z  jego  ewentualnej 

absencji,
c) wykazywał się inwencją twórczą , nie czekając na inicjatywę nauczyciela,
d) wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,
e) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu     problemów 

teoretycznych  lub  praktycznych  z  programu  nauczania  danej  klasy,  proponuje 
rozwiązania nietypowe,

f) reprezentował  szkołę w konkursach przedmiotowych , kwalifikując się do dalszego 
etapu,

g) wykazywał  się  dużą  systematycznością  ,  zdyscyplinowaniem,  pracowitością  oraz 
stanowi wzór do naśladowania dla innych.
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2) stopień BARDZO  DOBRY (5) uzyskuje uczeń , który :
a) pracował systematycznie z zaangażowaniem w szkole i w domu,
b) wykonał  wszystkie  zadania  zaległe,  wynikające  również  z  jego  ewentualnej  ab-

sencji,
c) wykazywał  się  wiedzą  i  umiejętnościami  w  rozwiązywaniu  zadań,  problemów 

teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności,
d) posiadał umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień,
e) charakteryzował  się  sumiennością  ,  samodyscypliną  i  znaczącymi  postępami  w 

nauce.
3) stopień DOBRY  ( 4) uzyskuje uczeń, który:

a)  pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,
b) opanował wiadomości umiarkowanie trudne , ale niezbędne w dalszej nauce,
c) poprawnie  stosował  wiadomości  ,  rozwiązywał  (wykonywał)  nietypowe  zadania 

teoretyczne ( praktyczne ),
d) wykonywał zadania w terminie  określonym przez nauczyciela , a także uzupełniał 

ewentualne braki,
e) wykazywał się samodzielnością , sumiennością i samodyscypliną.

4) stopień   DOSTATECZNY (3)  uzyskuje uczeń, który:
a) pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,
b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy, umiał zastosować 
wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania 
według poznanego wzorca.

5) stopień  DOPUSZCZAJĄCY ( 2) uzyskuje uczeń, który:
a) wykazywał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu 

wiedzy z danego przedmiotu,
b)  rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe ( wyćwiczone na lekcji ) 

o niewielkim stopniu trudności,
c) pracował w miarę swoich możliwości,

6) stopień  NIEDOSTATECZNY ( 1)  uzyskuje uczeń, który:
a) nie  opanował wiadomości  i umiejętności elementarnych, określonych programem 

nauczania  w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie  rozwiązywał ( wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności,
c) nie pracował na lekcji  i w domu.

ZASADY KOMUNIKOWANIA O OCENACH

§ 8

1. Rodzice ( opiekunowie prawni) są informowani o postępach uczniów w formie pisemnej 
i ustnej podczas spotkań z:
1) wychowawcą:

a) śródrocznych – 1 raz na rok,
b)  śródsemestralnych – przynajmniej 1 raz w ciągu semestru ( X-XI , IV-V)
c) indywidualnych spotkań rodziców  (prawnych opiekunów) z wychowawcą,

2) nauczycielem przedmiotu
2. Pisemna informacja o postępach  i osiągnięciach ucznia może być przedstawiona w firmie
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    graficznej , pisemnych  uwag, pisemnego zestawienia wyników nauczania , dzienniczku , 
    indeksie , zeszycie przedmiotowym.

3. Uczniowie są informowani o postępach w nauce :
1) na bieżąco ,
2) o wynikach kartkówek i dyktand nauczyciel informuje w ciągu 1 tygodnia ,
3) o wynikach  prac klasowych , testów i prac dodatkowych w ciągu 2 tygodni,

JAWNOŚĆ OCEN

§  9

1. Oceny są jawne dla uczniów  jak i  rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne   oraz  inną  dokumentację  dotyczącą  oceniania 

uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji  podczas ich omawiania i poprawy Uczeń nieobecny 
może  zgłosić  się  do  nauczyciela  i  otrzymać  pracę  klasową  do  wglądu  na  kolejnych 
zajęciach. Rodzic  (prawny opiekun), na własną prośbę,  może mieć wgląd do pracy kon-
trolnej dziecka bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu, na terenie szkoły i w obecności 
nauczyciela.

3. Sprawdziany (prace klasowe, testy, dyktanda) po większych partiach materiału nauczyciele 
gromadzą w ciągu roku szkolnego.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić.

ZASADY TWORZENIA PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA

§ 10

1. Każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania uwzględniając specyfikę i 
odrębność przedmiotu.

2. Przedmiotowe systemy oceniania  powinny być zgodne z WSO. 

OBNIŻANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

§ 11

1. Nauczyciel  jest  obowiązany , na podstawie opinii    lub orzeczenia  publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej , w tym publicznej 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.

2. Przy ustalaniu  oceny z  wychowania  fizycznego ,  techniki,  plastyki  i  muzyki  należy w 
szczególności  brać  pod uwagę  wysiłek  wkładany przez  ucznia  w wywiązywanie  się  z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

ZWALNIANIE Z  ZAJĘĆ

§ 12
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1. Dyrektor  szkoły,  na  pisemny  wniosek  rodzica,  zwalnia  ucznia  z  zajęć  wychowania 

fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej  na podstawie opinii o ograniczo-
nych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz 
na czas określony w tej opinii.

2. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  informatyki  lub 
technologii  informacyjnej  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

ROZDZIAŁ IV

OCENIANIE BIEŻĄCE , KLASYFIKACJA SEMESTRALNA 
I ROCZNA

SKALA OCEN BIEŻĄCYCH

§ 13

1. Ocenianie  bieżące  w  klasach  I  –  III  odbywa  się  zgodnie  z  systemem  przyjętym  w 
nauczaniu zintegrowanym.

2. Każdy semestr ( rok szkolny ) w klasach I – III kończy się oceną opisową.
3. Począwszy  od  klasy  IV  ustala  się  oceny  cząstkowe,  semestralne  i  roczne  wg  6-cio 

stopniowej skali:
1) stopień celujący              – 6    cel. ( skrót)
2) stopień bardzo dobry      – 5    bdb.
3) stopień dobry                 –  4    db.
4) stopień dostateczny        – 3    dst.
5) stopień dopuszczający    – 2   dp.
6) stopień niedostateczny    – 1   ndst.

4. Dopuszcza się stawianie  znaku + i  -  przy ocenach cząstkowych.
5. Oceny  z  zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów  z   upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 

§ 14

1. Ocena z zachowania uwzględnia  :
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie 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.

2. Przyjmuje się punktowy system oceny zachowania ucznia:
1) wzorowa – 110 pkt. i więcej
2) bardzo dobra – 109 – 86 pkt.
3) dobra – 85 – 61pkt. 
4) poprawna – 60 – 41 pkt.
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5) nieodpowiednia – 40 – 21 pkt.
6) naganna – 20 pkt. i mniej

3. Każdy uczeń otrzymuje punkty zgodnie z tabelą oceny zachowania ucznia, stanowiąca 
    załącznik Nr 1 do WSO.

FORMY   BIEŻĄCEGO OCENIANIA

§ 15

1. Sprawdzenie osiągnięć uczniów może odbywać się poprzez następujące formy:
1) pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności :

a) prace klasowe, testy (z działu, po każdym dziale , semestralne, roczne),
b) kartkówki – maksymalnie z ostatnich 3 zajęć lub tematów,
c) dyktanda.

2) wypowiedź ustna.
3) karty   ucznia:

a) karta oceny umiejętności,
b) karta  obserwacji,
c) karta samooceny ucznia.

4) inne formy:
a) prace domowe,
b) prace długoterminowe np.: projekt, hodowla, plakat, inscenizacja,
c) konkursy, olimpiady ,zawody, inne formy działalności pozalekcyjnej,
d) prace twórcze , indywidualne wynikające z zainteresowań uczniów,

5) ocenę aktywności ucznia na lekcji.

KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE

§ 16

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się   w styczniu , a   końcoworoczne w czerwcu.
2. Klasyfikowanie  śródroczne  i  końcoworoczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu 

osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie 
nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów wg 6-cio stopniowej  skali 
ocen .

3. Szczegółowy system wystawiania oceny semestralnej / końcoworocznej z ocen bieżących 
z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele przedmiotu zgodnie z PSO.       

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne .
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  wystawia wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (samoocena 
ucznia).

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na  ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.

7. Ostateczna ocena klasyfikacyjna roczna ( semestralna) z danego przedmiotu winna być 
wystawiona na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania   ustala  się od klasy IV według 
następującej skali:
1) wzorowe              - wz.
2) bardzo dobre       -  bdb.
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3) dobre                   -  db.
4) poprawne            -   pop.
5) nieodpowiednie  -   ndp.
6) naganne              -    ng.

9. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych , 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 10 
i 11.

10.Rada  pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo 
wyższej  lub  nieukończeniu  szkoły przez  ucznia,  któremu w danej  szkole  po  raz  drugi 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11.Uczeń,  któremu w danej  szkole  po  raz  trzeci  z  rzędu ustalono  naganną  roczną  ocenę 
klasyfikacyjną  zachowania,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej,  a 
uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

12.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 albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno– 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

13.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych       z 
zajęć  edukacyjnych  i  jego  zachowania  w danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  jednej 
rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania w formie opisowej.

14.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym począwszy od klasy IV  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  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w formie opisowej.

15.Uczeń  lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie      z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

     Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni  po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych.

INFORMOWANIE O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

§ 17

1. Nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawca  klasy 
informują  ucznia  i  jego rodziców (  prawnych  opiekunów)  przewidywanych  dla niego 
rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 
rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania  w  terminie  14  dni  przed  rocznym  (seme-
stralnym)klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

2. O przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych  rodzice (prawni opiekunowie) są infor-
mowani na piśmie , za zwrotnym potwierdzeniem.
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WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ 
PRZEWIDYWANE  OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§  18

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną (  semestralną)  ocenę klasyfika-
cyjną  z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych,  jeżeli  spełnia jednocześnie 
następujące warunki:
1) wszystkie godziny nieobecności na danym przedmiocie są usprawiedliwione,
2) przystąpił  do  poprawy każdego  sprawdzianu  z  danego  przedmiotu  i  uzyskał  ocenę 

pozytywną ,nie niższą niż na sprawdzianie,
3) pracował samodzielnie na każdym sprawdzianie ( nie ściągał),
4) systematycznie przygotowywał się do danych zajęć edukacyjnych ( szczegóły regulują 

zapisy w PSO).
2. Uczeń składa na piśmie prośbę o umożliwienie  uzyskania wyższej  o jeden stopień niż 

przewidywana ocena semestralna ( końcoworoczna) do nauczyciela danego przedmiotu po 
otrzymaniu zawiadomienia o przewidywanych ocenach, nie później niż na 10 dni przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

3. Uzyskanie  wyższej  niż  przewidywana  ocena  semestralna  (  końcoworoczna)  z  zajęć 
edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej oraz ustnej i obejmuje zakres wiadomości i 
umiejętności z całego semestru/ roku.

4. Nauczyciel  danego przedmiotu    przygotowuje  zestaw zadań (  pisemnych  i  ustnych)  i 
określa termin przeprowadzenia sprawdzianu poprawkowego.

5. Dokumentację związaną z powyższą procedurą  nauczyciel  przechowuje do końca roku 
szkolnego ( do 31 sierpnia).

 
UZUPEŁNIANIE BRAKÓW EDUKACYJNYCH

§ 19

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej) stwierdzono, że  poziom osiągnięć 
edukacyjnych  ucznia uniemożliwia  lub utrudnia kontynuowanie  nauki  w klasie  progra-
mowo  wyższej,  szkoła  powinna  w  miarę  możliwości  stworzyć  uczniowi  szansę 
uzupełnienia braków.
1) nauczyciel  poddaje  analizie  dokonania  ucznia  i  na  tej  podstawie  w terminie  dwóch 

tygodni  od klasyfikacji  sporządza wspólnie z pedagogiem szkolnym plan naprawczy 
uwzględniający możliwości i ewentualne deficyty rozwojowe ucznia,

2) plan naprawczy zawiera diagnozę niepowodzeń szkolnych oraz wskazówki do dalszej 
pracy, która umożliwi uzupełnienie bądź minimalizację braków, 

3) plan naprawczy może również obejmować :
a) zestaw  zadań,  ćwiczeń  jakie  uczeń  powinien  wykonać,  aby  nabyć  niezbędne 

umiejętności,
b) zakres materiału poznawczego , jaki warunkuje dalszy proces kształcenia,
c) wykaz prac, których nie wykonał w trakcie semestru, a także wykonanie jest istotne 

dla dalszej nauki,
d) wykaz lektur jakie powinien przeczytać,
e) zobowiązanie do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia wyrównawcze i 

dodatkowe organizowane przez n – li przedmiotu,
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4) sporządzony przez nauczyciela  plan naprawczy wraz z kontraktem jest podpisywany 

przez trzy strony: nauczyciela , ucznia i jego rodzica( prawnego opiekuna),
5) w kontrakcie  określony zostaje  termin wywiązania  się  przez  każdą ze  stron  z  wza-

jemnych zobowiązań,
a) uczeń  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  warunków kontraktu  i  prezentacji  poczy-

nionych zgodnie z planem naprawczym postępów,
b) rodzic zobowiązuje się do wspierania swego dziecka w określonych planem  pracach 

np.  zaopatrzenie w niezbędne lektury ,  atlas,  śpiewniki ,  materiały do wykonania 
zadań itp.

c) nauczyciel zobowiązuje się do terminowej oceny pracy ucznia i stworzenia sytuacji 
umożliwiających poprawę oceny zgodnie ze specyfiką przedmiotu,  

6) we wskazanym w kontrakcie terminie nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia 
i jego rodziców o efektach pracy ucznia , a w przypadku nie wywiązania się z kontraktu 
o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego,

7) określony  w  kontrakcie  termin  poinformowania  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych 
opiekunów) o końcowych efektach pracy ucznia nie może być późniejszy niż 2 tygodnie 
od planowanej klasyfikacji,

8) informacja o efektach pracy ucznia , ewentualnie o nie wywiązaniu się z kontraktu i za-
grożeniu oceną niedostateczną na koniec roku , zostaje zamieszczona w kontrakcie i po-
twierdzona podpisem rodzica,

9) nauczyciel    informuje ucznia,  którego dotyczy  plan naprawczy, na forum klasy,  o 
ocenie wywiązywania się ze zleconych mu zadań i  przewidywanej  dla niego ocenie 
klasyfikacji rocznej. 

 PROCEDURY ZWIAZANE Z EGZAMINEM  KLASYFIKACYJNYM

§ 20

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

2. Uczeń  nie  klasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :
2) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
3) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego  z powodu nieobecności  nieusprawiedliwionej( do 
70%)  lub  na  prośbę  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  rada  pedagogiczna  może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. 1)  uczeń starający się o egzamin klasyfikacyjny powinien złożyć podanie do dyrektora 
           szkoły na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2) egzamin klasyfikacyjny dl a ucznia o którym mowa w ust.2, 3 pkt.1 ,ust. 4  przepro-
          wadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyre-
         ktora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6. Egzamin klasyfikacyjny  składa się z  części  pisemnej i  ustnej  z  wyjątkiem egzaminu z 

plastyki , muzyki, informatyki( techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

7. Terminarz egzaminu klasyfikacyjnego:
1) termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

zimowych  dla  klasyfikacji  śródrocznej  i  w  ostatnim  tygodniu  ferii  letnich  dla 
klasyfikacji końcoworocznej.

11



Zespołu Szkół w Jaświłach
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być  uzgodniony z uczniem  i jego  rodzi-

cami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt.2 przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora  szkoły, w skład której wchodzą :
1) dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  zajmujący  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako 

przewodniczący komisji ,

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

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
przez  komisję.  Do protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o 
ustnych odpowiedziach ucznia.

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

11.Uczeń ,który z przyczyn losowych nie może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym 
przez dyrektora szkoły .

12.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna   ( 
semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.  

13.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia zespołu szkół, począwszy od kl. IV , rada 
pedagogiczna może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia promować ucznia , który nie zdał 
egzaminu  klasyfikacyjnego  końcoworocznego  z  jednych  zajęć  edukacyjnych  ,  pod 
warunkiem  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są  ,  zgodnie  ze  szkolnym  planem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 
PROMOWANIE  

§ 21

1. Uczeń zespołu  szkół,  począwszy od  kl.  IV otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

      szkolnym planie nauczania ,  uzyskał roczne ( semestralne)  oceny klasyfikacyjne  wyższe 
od oceny  niedostatecznej, z zastrzeżeniem  ust.3 oraz  § 22 ust. 9.

2. 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.

3. Ucznia  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym 
promuje  się  do  klasy  programowo wyższej  ,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego 
ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

4. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum , jeżeli na zakończenie klasy progra-
mowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przy – 
stąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

5. Uczeń ,który  nie spełnił warunków  określonych w ust.1 , nie otrzymuje promocji do 
      klasy programowo wyższej  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem  § 20 ust. 13.

 PROCEDURY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM  POPRAWKOWYM

§ 22
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1. Począwszy od kl. IV zespołu szkół, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej danego 

typu, uczeń, który  w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z 
jednych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.  W  wyjątkowych 
przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki,  technologii informatycznej, techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń prakty-
cznych.

3. Uczeń starający się o egzamin poprawkowy powinien złożyć podanie do dyrektora szkoły, 
na dzień przed terminem końcowej klasyfikacji rady pedagogicznej.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 
której wchodzą : 
1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel   zajmujący  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako 

przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane  zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia  edukacyjne – jako członek 

komisji.
5. Nauczyciel , o którym mowa w ust.4 pkt 2 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  nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
1) skład komisji ,termin egzaminu , pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję ,
2) do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym 
przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego , nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 
z zastrzeżeniem ust.9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia zespołu szkół, począwszy od kl. IV,  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  te  obowiązkowe zajęcia  edukacyjne  są  ,  zgodnie  ze  szkolnym planem 
nauczania,  realizowane w klasie programowo wyższej.

SPRAWDZIAN I EGZAMIN OKE

§ 23

1. W  klasie  szóstej  szkoły  podstawowej  jest  przeprowadzany  sprawdzian  poziomu 
opanowania  umiejętności,  określanych  w  standardach  wymagań  ustalonych  odrębnymi 
przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. W klasie trzeciej gimnazjum  jest  przeprowadzany  egzamin obejmujący:
1) w  części  pierwszej  –  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  przedmiotów 

humanistycznych,
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2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych,
3) w części trzeciej  – widomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego 

(począwszy od roku szkolnego 2008/2009)
ustalone  w  standardach  wymagań  będących  podstawą  przeprowadzenia  egzaminu  w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej 
„egzaminem”

3. Uczniowie  przystępują  do  części  trzeciej  egzaminu  z  zakresu  tego  języka  obcego 
nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

4. W  przypadku  gdy  uczeń  uczy  się  w  szkole  więcej  niż  jednego  języka  obcego  jako 
przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi 
szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych 
języków.

5. Deklarację, o której mowa w ust. 4, składa się nie później niż do dnia 20 września roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

6. Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu, dołącza się 
do list spisowych uczniów przystępujących do egzaminu.

7. Sprawdzian  i  egzamin   przeprowadza  się  w    terminie  ustalonym  przez   dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , zwanej dalej „ Komisją Centralną”.

§ 24

1.  Uczniowie  ze  specyficznymi  trudnościami  w uczeniu  się   mają  prawo  przystąpić  do 
sprawdzianu  lub  egzaminu  w  warunkach  i  formie  dostosowanych  do  indywidualnych 
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  na  podstawie  opinii  poradni 
psychologiczno –pedagogicznej.

2. Za  dostosowanie  warunków  i  formy  przeprowadzania  sprawdzianu  lub  egzaminu   do 
potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym 
jest dyrektor szkoły.

3. Uczniowie z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 
przystępują do sprawdzianu lub egzaminu .

4. Uczeń ,który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie   przystąpił  do sprawdzianu lub 
egzaminu  w wyznaczonym  terminie  ,  albo  przerwał  egzamin,  przystępuje  do  niego  w 
dodatkowym terminie określonym prze dyrektora  Komisji Centralnej, nie później niż do 
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do 31.08 danego roku, 
powtarza ostatnią  klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum  oraz przystępuje do spraw- 
dzianu lub egzaminu  w następnym  roku.

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych , uniemożliwiających przystą-
pienie do sprawdzianu lub egzaminu  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor 
komisji okręgowej , na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami ) ucznia.

                                                                   § 25

1. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu ustala   komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 
przyznanych przez  egzaminatorów.

2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu ustalony przez komisję okręgową  jest ostateczny.
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§ 26
 

1. Wyniku sprawdzianu lub egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach spraw- 
dzianu  lub  egzaminu   dla  każdego  ucznia  komisja  okręgowa  przesyła  do  szkoły   nie 
później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych., a w 
przypadku ,  o którym mowa w § 24 ust. 4 do dnia 31 sierpnia danego 

§ 27 
1. Przygotowanie zestawów zadań i  pytań, zestawów tematów, a także arkuszy sprawdzianu 

lub egzaminu , ich przechowywanie i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem 
przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust.  1, decyzję  co do dalszego 
przebiegu  sprawdzianu  lub  egzaminu  podejmuje  dyrektor  komisji  okręgowej  w 
uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

ROZDZIAŁ V

 DOKUMENTOWANIE OCENIANIA

 § 28

1. Zespół szkół w Jaświłach   prowadzi dokumentację oceniania  zgodną z obowiązującymi 
przepisami .

2. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych tematy 
przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych 
przedmiotów nauczania, oceny z zachowania, wyniki sprawdzianu lub egzaminu  prze-
prowadzonego przez komisję egzaminacyjną.

3. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być dokumentowane także w innym dzienniku 
lekcyjnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  klas  I  –  III  szkoły  podstawowej, 
dopuszczonym do stosowania przez dyrektora szkoły.

4. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen. Wzór 
arkusza określają odrębne przepisy.

5. Wpisów  do arkuszy ocen dokonuje wychowawca klasy na podstawie danych zawartych w 
księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym , protokołach rady pedagogicznej i informacji o 
wyniku sprawdzianu lub egzaminu , przekazanej przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
Osoba wypełniająca arkusz ocen potwierdza   podpisem zgodność wpisów z dokumentami 
na podstawie, których dokonano.

6. Podstawą wpisów o klasyfikowaniu , promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest 
uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen.

7. Oceny z  zajęć  edukacyjnych,  ocenę  z  zachowania  ,  klasę  i  miesiąc  urodzenia  ucznia 
wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu, w rubrykach nie wypełnionych wpisuje się 
poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wpisuje się „ zwolniony”.
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8. W arkuszu  ocen zamieszcza  się  również  adnotację  o  wydaniu  świadectwa  ukończenia 

szkoły, jego odpisu oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok nauki lub program 
nauki, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczyny opuszczenia 
szkoły przez ucznia.

9. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza 
ocen.

10.Szkoła  zakłada  po  zakończeniu  każdego  roku  szkolnego  księgę  ocen.  Księgę  ocen 
stanowią oprawione wykazy uczniów  wszystkich  oddziałów oraz arkusze ocen ,  tych 
uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi 
należy ponumerować .

11. Do czasu założenia księgi ocen, arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonych 
zgodnie z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów

 klasyfikacyjnych  i  poprawkowych  i  pozostałą  dokumentację  tych  egzaminów 
przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

Rozdział VI

Uwagi końcowe

§ 29

1. Uzupełnieniem szkolnego systemu oceniania jest ocenianie w nauczaniu zintegrowanym 
stanowiące załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

2. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania mogą być wprowadzone w postaci 
aneksu uchwałą Rady Pedagogicznej po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.

3. Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 
Maja w Jaświłach z dnia 17 marca 2005 r. oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach z dnia 17 marca 2005 r.
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