WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SOSW W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
A. OCENIANIE UCZNIÓW W SZKOLE
§1
1) Cele wynikające z wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania
to:
1. Zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w
ramach finalnej oceny przedmiotowej uczniów.
2. Dostarczanie nauczycielom możliwie wyczerpujących informacji o poziomie
założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności.
3. Wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w
dziedzinie edukacji szkolnej.
5. Wdrażanie do systematycznej pracy.
6. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
7. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.
2) Ocenianiu podlegają:
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2. zachowanie ucznia.
§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, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2) 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.
3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
4) 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 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.
5) 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;
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali, o której mowa w § 9 ust. 8 ; 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.
6) Ocenianie uczniów polega na:
1. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w
nauce,
2. określeniu poziomu osiągnięć ucznia w odniesieniu do rozpoznanych
możliwości i wymagań edukacyjnych.
7) Oceniając uczniów naszego Ośrodka w szczególności należy uwzględnić
pracowitość ucznia, jego przygotowanie do zajęć, wysiłek wkładany w
przygotowanie się do zajęć.
8) Oceniając stosować metody pozytywnego motywowania jako skuteczniejsze
w pracy z naszymi dziećmi i młodzieżą.
§3
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 zajęć 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) Uczniowie gimnazjum realizujący nową podstawę programową zobowiązani
są wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.
a) Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
b) Projekt jest realizowany jest przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
Warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
c) Udział ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu dyrektor gimnazjum może ucznia zwolnić z realizacji
projektu.
e) Na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń ma napisane wówczas
„zwolniony”, albo „zwolniona”.
f) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
g) Uczeń dokonuje prezentacji projektu przed komisją, w skład której wchodzi
dyrektor Ośrodka i nauczyciela przedmiotów, z zakresu których projekt był
pisany. Komisja dokonuje oceny projektu w skali ocen od 1 do 6.

§4
1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę.
3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
§5
1) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 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) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o
której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zwanej dalej „ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
3) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust, 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
§6
1) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez dyrektora
szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz z zajęć
wychowania fizycznego.
2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.
1, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w

tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę.
3) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.
1, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się "zwolniony".

B. KLASYFIKACJA UCZNIÓW
§7
1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w
statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2) Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym 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 oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 9 ust. 4 i § 9 ust. 5.
3) Klasyfikację śródroczna uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu
roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.
4) Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
zgodnie z § 9 ust. 3 i § 10 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
5) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej 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
jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
zgodnie z § 9 ust. 4 i § 10 ust. 5.
6) Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 9
ust. 2 i § 10 ust. 3.
7) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
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, zgodnie z § 9 ust. 4 i § 10 ust. 5.
8) Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych)
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
9) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej określonej w odrębnych przepisach.
10) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli,
wychowawcę oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
11) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia odbywa się w
ramach oceniania wewnątrzszkolnego zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr
199, poz. 2046 z późn. zm.).
12) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii, wydanych przez
poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
§8
1) Śródroczne i roczne (semestralne) 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 oraz ocenianego ucznia.
2) Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia
edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na
semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
3) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną
naukę zawodu, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć
praktycznej nauki zawodu ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
§9
1) Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się według skali określonej w statucie szkoły.
2) Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków,,+” i „-”
3) Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy
od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej
skali:
1. ocena celująca - 6;
2. ocena bardzo dobra - 5;
3. ocena dobra - 4;
4. ocena dostateczna - 3;
5. ocena dopuszczająca - 2;
6. ocena niedostateczna -1,
4) W klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.

5) W klasach IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym bieżące postępy w nauce (oceny cząstkowe) oceniane są
następująco:
A – umiejętność opanowana
B – umiejętność nie do końca opanowana
C – wymaga pomocy
D – umiejętność nieopanowana
6) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
§10
1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych;
3. stosunek do obowiązków szkolnych.
2) Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali
określonej w statucie szkoły.
4) Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych,
c. w indywidualnych przypadkach należy wziąć pod uwagę zaburzenia
zachowania wynikające z uszkodzenia centralnego układu nerwowego ucznia.
5) Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1. wzorowe;
2. bardzo dobre;
3. dobre;

4. poprawne;
5. nieodpowiednie; ,
6. naganne,
6) W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
7) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
8) 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.
9) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
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 rządu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
11) Uczeń, któremu w danej szkole po raz drugi 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) Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników
końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
2. wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
13) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę
końcowo roczną wyższą od stopnia niedostatecznego oraz klasyfikacyjną ocenę
końcoworoczną zachowania wyższą od oceny nagannej.
14) Ponadto w rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej będzie mogła

podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo
wyższej pomimo niezdania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z
jednego obowiązkowego przedmiotu, tylko jeden raz w ciągu etapu kształcenia,
jednak pod warunkiem, że dany przedmiot jest realizowany w klasie
programowo wyższej.
§11
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) 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.
2) Dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym
etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę
godzin zajęć edukacyjnych. Wydłużenie okresu nauki odbywa się na podstawie
obowiązujących procedur w SOSW.
§12
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6) Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny
nie ustala się oceny zachowania.

7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii
informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
9) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na
spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12)Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13)W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14)Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w
ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4. 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.
15)Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z
zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
praktycznych.
16) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany".

§ 13
1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 14.
2) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 14.
3) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14.
§14
1) 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 zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w
formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później, niż w
terminie 5 dni. 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, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie
d) pedagog,
e) psycholog,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
6) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z
wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem § 16 ust. 1.
7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych;
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
8) Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10) Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku
egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5
dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§15
1) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej.
2) Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody
wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody
rodziców (prawnych opiekunów)- rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego .
3) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
'nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust.10.

4) 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.
5) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia
tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i
powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem § 16 ust. 10.
7) 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 ( prawnych opiekunów
ucznia ).
8) Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu
nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
§16
1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach:
1. długotrwała choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim;
2. pobyt w szpitalu potwierdzony zwolnieniem lekarskim;
3. pobyt w sanatorium potwierdzony zwolnieniem lekarskim;
4. złamania kończyn potwierdzone zwolnieniem lekarskim;
5. ciąża i poród potwierdzone zwolnieniem lekarskim;
6. tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania /wyjazd za granicę/ potwierdzone
stosownym zaświadczeniem;
7. śmierć najbliższego członka rodziny i spowodowana tym niezdolność do

nauki potwierdzone przez odpowiedniego specjalistę;
8. pobyt w zakładzie karnym na podstawie wyroku sądowego;
9. klęska żywiołowa na skutek której ucierpiała rodzina ucznia - potwierdzone
stosownym zaświadczeniem.
2) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę ndst. z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej,
zajęć komputerowych, zajęć technicznych i artystycznych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4)Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych . Egzamin
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 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. 6)Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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.
7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1. skład komisji;
2. termin egzaminu poprawkowego;
3. pytania egzaminacyjne;
4. 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.
8) 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.
9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę
(semestr).
10) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 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.
§17
1) Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną:
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo
najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 10 ust. 8 i 9
2. W przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do
sprawdzianu klas VI , a w gimnazjum oprócz egzaminów gimnazjalnych
przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego, za który otrzymał ocenę
pozytywną.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną z
wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1
pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo
najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

C. FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
§18
1) Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) biegle posługuję się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje
także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych i
innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatu, województwa albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na
zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego
przedmiotu,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który;
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym
postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy
pomocy nauczyciela.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności a
braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim
stopniu trudności.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i
umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu danej klasy, a
braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu. Na każdym etapie kształcenia szczegółowe kryteria oceniania
opracowuje nauczyciel danego przedmiotu i zaznajamia z nimi uczniów na
pierwszych godzinach lekcyjnych.

D. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (formy
kontroli)
§19
1) Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) na początku roku szkolnego
zostaną poinformowani o metodach i formach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych.
2) Kontroli i ocenie podlegają:
1. aktywność ucznia na lekcji,
2. zadania domowe,
3. wypowiedzi ustne i pisemne,
4. praca z tekstem i umiejętność czytania,
5. odpowiedzi ustne,
6. testy i sprawdziany lekcyjne,
7. prace klasowe,
8. testy sprawnościowe,
9. umiejętności manualne,
10. estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych,
11. wytwory pracy uczniów.

3) Powyższe metody i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych obowiązują
wszystkich nauczycieli.

E. WARUNKI I SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O PRZEWIDYWANYCH OCENACH
KLASYFIKACYJNYCH
§21
1) O przewidywanej ocenie semestralnej nauczyciel powiadamia ucznia i jego
rodziców (opiekunów prawnych).
2) Uczeń ma prawo, w terminie 7 dni od daty wystawienia przewidywanej
oceny semestralnej, zgłoszenia chęci poprawienia oceny z danego przedmiotu,
a nauczyciel obowiązek umożliwienia mu tego.
3) Szczegółowy termin wystawienia przewidywanej oceny semestralnej
każdorazowo ustala dyrektor szkoły.
4) O przewidywanej ocenie końcoworocznej nauczyciel powiadamia ucznia i
jego rodziców (opiekunów prawnych) nie później niż 21 dni przed oficjalnym
zakończeniem roku szkolnego.
5) Uczeń ma prawo w terminie nie później niż 2 tygodnie przed oficjalnym
zakończeniem roku szkolnego zgłoszenia chęci poprawienia oceny z danego
przedmiotu, a nauczyciel obowiązek umożliwienia mu tego.
6) Powiadamianie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
odbywa się w formie zestawienia wszystkich ocen przekazywanego rodzicom
(prawnym opiekunom) za pośrednictwem ucznia oraz na spotkaniach z
rodzicami.
7) Zestawienie przekazywane za pośrednictwem ucznia wraca do szkoły
potwierdzone podpisem przez rodziców (opiekunów).
8) Zestawienie wykonuje i przekazuje wychowawca klasy w terminie ustalonym
przez dyrektora.
9) W ciągu roku szkolnego wychowawcy klas organizują spotkania z rodzicami
/opiekunami prawnymi/, na których informują o postępach i trudnościach
ucznia w nauce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /np. wagary,
ucieczki z lekcji, nagminne nieprzygotowanie się do lekcji, długotrwała
absencja/ nauczyciel:

1. wzywa telefonicznie rodziców, bądź pisemnie /prawnych opiekunów/ do
szkoły;
2. udaje się do domu rodzinnego ucznia.
10) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć
Powyższe ustalenia obowiązują także przy wystawianiu ocen z religii i
zachowania.

F. ZAJĘCIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
§22
1) Udział ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji nie jest
obowiązkowy.
2) W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel
prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami
pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o
celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych
oraz środkach dydaktycznych.
3) Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w pkt. 2, odpowiedzialny jest
dyrektor szkoły.
4) Na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub
prawni opiekunowie.
5) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
6) W przypadku udziału ucznia w zajęciach fakt ten odnotowuje się na
świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia
edukacyjne wpisem „uczestniczył(a)".

G. SPRAWDZIAN I EGZAMINY PRZEPROWADZANE W OSTATNIM
ROKU NAUKI – „PROCEDURY ORGANIZOWANIA I
PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ I
EGZAMINU W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM” regulują odrębne
przepisy.

H. PRZEPISY KOŃCOWE I EWALUACJA
§23
1) Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
2) Powyższy system oceniania musi być omówiony na godzinach
wychowawczych, a także przedstawiony rodzicom na ogólnym zebraniu na
początku każdego roku szkolnego.
3) Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega systematycznemu
monitorowaniu i ewaluacji.
2. Monitoring prowadzą dyrektor szkoły i wychowawcy poprzez:
a) Systematyczną analizę ocen cząstkowych pod względem ich ilości i jakości.
b) Ustalenie i porównywanie osiągnięć uczniów na poszczególnych poziomach
nauczania oraz poszczególnych przedmiotów.
3. Informację zwrotną o poziomie realizacji zakładanych celów systemu
oceniania otrzymują nauczyciele i dyrekcja szkoły od uczniów, rodziców i innych
pracowników pedagogicznych poprzez:
a) Analizę ocen na spotkaniach zespołów wychowawczych.
b) Rozmowy z rodzicami na zebraniach klasowych i podczas spotkań
indywidualnych.
4. Wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu oceniania są omawiane
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
5. Informacja zwrotna o funkcjonowaniu systemu oceniania służy do jego
uzupełniania lub modyfikowania.
6. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się przynajmniej raz w roku szkolnym.
7. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym dokumencie dotyczących

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów SOSW w Międzyrzecu
Podlaskim postępuje się zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z dnia 30
kwietnia 2007 r./z późniejszymi zmianami/ Zatwierdzono na Radzie
Pedagogicznej 19 kwietnia 2012

