Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie
Wyciąg ze Statutu

DZIAŁ VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania
§ 55.
Ocenianiu podlegają:
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2. zachowanie ucznia.
§ 56.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli
poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
§ 57.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się
do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja
zwrotna przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący
ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych,
jak i prac pisemnych ucznia.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,
a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
6. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również
nie skanuje.
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§ 58.
1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się,
przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć.
2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych
w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych
wchodzących w skład tego bloku.
3. Przedmiotowy System Oceniania stanowi Statutu Szkoły.
§ 59.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
1) indywidualizowanie pracy z uczniem;
2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie
przedmiotu;
4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,
po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia
tych uczniów;
5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej
okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
7) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie
ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej
z nauczanego przedmiotu z zastrzeżeniem § 59 rozdz.1 ust.2 pkt 9;
8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej;
9) na miesiąc przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia
i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia niedostatecznej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu.
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
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2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego
oddziału i ocenianego ucznia;
2) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie
ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania z zastrzeżeniem § 59 rozdz.1 ust.4 pkt 3;
3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
4) na miesiąc przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia
i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia nagannej ocenie zachowania.
5. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności:
1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były
zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń,
wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej
lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii;
4) zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
6. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności;
3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne
ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.
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§ 60.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 61.
1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według
następującej skali:
Lp.

Nazwa oceny

Średnia ważona

Stopień wyrażony
cyfrą

Skrót
oceny

1

celująca

od 5,5

6

cel.

2

bardzo dobra

5,49 – 4,70

5

bdb.

3

dobra

4,69 – 3,70

4

db.

4

dostateczna

3,69 – 2,66

3

dst.

5

dopuszczająca

2,65 – 1,6

2

dop.

6

niedostateczna

od 1,59

1

ndst.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu,
o którym mowa w pkt 6 tabeli.
3. Doceniając całoroczną pracę ucznia, nauczyciel ma prawo w szczególnych przypadkach
wystawić wyższą ocenę z niższej niż ustalona średniej ważonej.
4. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku
„+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.
5. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnych formach sprawdzania wiedzy lub braku
zadanej pracy z techniki, muzyki lub plastyki w odpowiedniej rubryce w dzienniku
nauczyciel wpisuje „nb/1” lub „bz/1”. Wpisowi temu, aż do momentu poprawy, przypisana
jest wartość oceny niedostatecznej.
6. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa oceny
wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

Skrót oceny
wz.
bdb.
db.
popr.
ndp.
ng.
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7. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
o której mowa w ust. 1 i 2.
8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa
w ust. 1.
9. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł
laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną
końcową ocenę klasyfikacyjną.
Rozdział 2. Ocenianie uczniów w klasach I-III
§ 62.
1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń
w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami
opisowymi.
2. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej,
zastosować skalę ocen, o której mowa § 61 ust. 1, informując o tym uczniów
i rodziców uczniów.
3. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie
symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel,
informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.
§ 63.
Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;
uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi.
Rozdział 3. Klasyfikowanie uczniów
§ 64.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
2) podsumowaniu zachowania ucznia;
3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;
z tym, że w klasach I-III w przypadku:
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1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w drugim tygodniu stycznia.
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach klasyfikacja śródroczna może być
przesunięta o 60 dni.
§ 65.
1. Klasyfikacja roczna polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku
szkolnym;
2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
4) ustaleniu oceny rocznej zachowania.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 66.
1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1)
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej;
2)
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3)
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa
w § 2 pkt 17.
§ 67.
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
Rozdział 4. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

§ 68.
Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez
wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena
roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku
szkolnego:
1) liczba nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza
5%;
2) liczba godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%;
3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich
poprawy;
4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec
roku.
Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu pisemnej
informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala
termin sprawdzianu.
Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach
edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału
obejmuje II półrocze.
Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych,
także ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych
lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.
Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą nauczyciel
przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego
lub pokrewnego przedmiotu.
Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej
z danych zajęć edukacyjnych.
Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną,
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu
przechowuje się jeden rok.
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12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład
której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel uczący w danej klasie;
4) pedagog lub psycholog szkolny;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:
1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone
opiniami i podziękowaniami;
3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej
uwzględnione w ocenie z zachowania.
Rozdział 5. Egzaminy klasyfikacyjne

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 69.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
1) uczniów, o których mowa w § 67 ust. 2;
2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja
w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany egzamin.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - 4
oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić
do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów
klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania
fizycznego;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1.
13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć
z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Rozdział 6. Egzamin poprawkowy

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§ 70.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną,
o której mowa w § 61 ust. 1 zdanie 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
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.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu
poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor
szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 72. ust. 1.
10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 59 ust. 6 pkt. 3.
Rozdział 7. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi
przepisami
§ 71.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna 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
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, o którym mowa w § 70 ust. 1.
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5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza
się w formie pisemnej i ustnej.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.
13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog szkolny;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona
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w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.
Rozdział 8. Promowanie ucznia
§ 72.
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo
wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:
1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego na wniosek:
1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w § 61 ust. 1 zdanie 2.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w § 2 pkt 17.
§ 73.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie
Wyciąg ze Statutu

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Rozdział 9. Egzamin ósmoklasisty i ukończenie szkoły podstawowej
§ 74.
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne o których mowa §
61 ust. 1 zdanie 2.
2. Uczeń przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 2 pkt 11.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powtarza ostatnią klasę.
4. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony jest zgodnie z procedurami ogłaszanymi
przez CKE.
§ 75.
1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
Rozdział 10. Zasady oceniania zachowania uczniów
§ 76.
Ustalenia ogólne
1. Zgodnie z art. 44b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty zachowanie ucznia podlega
ocenie.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania
są ocenami opisowymi.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczna klasyfikacyjna ocena zachowania
jest ustalana w sposób określony w Statucie i może mieć charakter opisowy.
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5. Roczna i końcowa klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana według skali podanej
w § 61 ust.6
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie.
8. Ocenę, o której mowa w ust.7, ustala się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
9. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców.
10. Zachowanie poza szkołą wykraczające poza ogólnie przyjęte normy społeczne wpływa
również na ocenę zachowania.
11. Informowanie ucznia i jego rodziców o ocenie zachowania odbywa się zgodnie z zapisami
§ 59 ust.1.
12. Śródroczną i roczną klasyfikacyjna ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału
po uprzednim zasięgnięcie opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia.
13. Uczniowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, nie ustala się oceny
zachowania.
§ 77.
Zasady oceny zachowania
1. Podczas lekcji, innych zajęć edukacyjnych, sprawdzianu po ósmej klasie oraz uroczystości
szkolnych obowiązuje bezwzględny nakaz wyłączania przez uczniów telefonów
komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nauczyciel
zezwoli na skorzystanie ze sprzętu elektronicznego na potrzeby edukacyjne.
2. Robienie zdjęć i kręcenie filmów na terenie szkoły bez zgody dyrektora lub nauczyciela jest
zabronione.
3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych ustaleń uczeń otrzymuje upomnienie
w postaci uwagi wpisanej do e-dziennika.
4. W szkole uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju zgodnego z regulaminem szkoły
( Regulamin Szkoły § 5 ust. 2 pkt. 4 )
5. Każdy pracownik szkoły ma prawo wylegitymować ucznia przebywającego na terenie
szkoły w stroju niezgodnym z regulaminem.
6. Za nieprzestrzeganie Statutu oraz Regulaminu Szkoły uczeń może podlegać karze zgodnie
z Regulaminem Szkoły § 6 ust. 7.
7. W razie zagubienia lub zniszczenia stroju obwiązującego w szkole, na pisemny wniosek
rodziców, uczeń jest zwolniony z noszenia go do chwili zakupienia nowego.
8. Na spotkaniu inaugurującym nowy rok szkolny rodzice zapoznają się z Regulaminem
Szkoły.
9. Wychowawca zobowiązany jest do przechowywania w teczce wychowawcy pisemnych
oświadczeń rodziców dotyczących zapoznania się z Regulaminem Szkoły i ZWO.
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10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ucznia obowiązuje punktowy system oceniania
zachowania.
11. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według kryteriów:
WAGA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIA
LP.

OBSZAR

PUNKTY

1.

Pisemna pochwała dyrektora szkoły

każdorazowo

+ 30

2.

Pisemna pochwała wychowawcy klasy
Pochwała nauczyciela wpisana do edziennika w czasie lekcji

każdorazowo

+ 20

każdorazowo

+5

3.

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
4.

5.

6.

7.

Aktywne uczestnictwo w życiu klasy

Praca wolontariacie

Reprezentowanie szkoły w konkursach

pełnienie funkcji w:
SU,
poczcie
sztandarowym itd.
/semestr
udział w apelach,
akcjach
charytatywnych
przedstawieniach,
gazetka /
każdorazowo
pełnienie funkcji:
gospodarza klasy
zastępcy gospodarza,
skarbnika,
łącznika z biblioteką
/ trenerami
udział w akcjach i
przedsięwzięciach
organizowanych na
terenie szkoły lub
klasy / każdorazowo
każdorazowo
uzyskanie tytułu
finalisty / laureata w
konkursie
kuratoryjnym
uzyskanie tytułu
finalisty / laureata w
konkursie na
szczeblu
wojewódzkim /
rejonowym

+ 15

+5

+ 15

+5

+5
+ 20

+ 20
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8.

Reprezentowanie
szkoły w
zawodach
sportowych

na szczeblu
ogólnopolskim lub
wojewódzkim /
każdorazowo
na szczeblu rejonowym
lub miejskim /
każdorazowo
na szczeblu szkolnym

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Działalność w kołach zainteresowań
(bez szczególnych osiągnięć);
Zaprezentowanie swoich zainteresowań lub
umiejętności na forum szkoły;
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poza
szkołą
Za wykazanie się szczególną koleżeńskością i
wrażliwością na potrzeby innych uczniów
oraz pracowników szkoły.
Pomoc koleżeńska
Najlepsza aktywność czytelnicza (3 najlepsze
osoby w klasie)
100 % mundurka
100 % frekwencja bez spóźnień i
nieobecności (nawet usprawiedliwionych)
Brak uwag negatywnych
Przeciwstawianie się przejawom agresji i
wandalizmu

udział w konkursie
kuratoryjnym lub
rejonowym /
każdorazowo
zwycięstwo w
konkursie
wewnątrzszkolnym
indywidualnie

+ 15

+ 10
+ 20

zespołowo

+ 15

indywidualnie

+ 15

zespołowo
indywidualnie
zespołowo

+ 10
+ 10
+5

semestralnie

+ 15

każdorazowo

+5

semestralnie

+ 10

semestralnie

+ 15

semestralnie

+ 10

semestralnie

+ 10

miesięcznie

+ 10

miesięcznie

+ 10

semestralnie

+ 10

semestralnie

+ 15

WAGA NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIA
LP.

1.

OBSZAR

Za każdą godzinę nieobecną
nieusprawiedliwioną zgodnie z zapisem w
Statucie Szkoły

PUNKTY
liczba godzin 1 – 5 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 10 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 15 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 20 /
miesięcznie

-5
- 10
-15
- 20
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3.

liczba godzin 1 – 25 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 30 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 35 /
miesięcznie
liczba godzin 1 – 40 /
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 5 /
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 10 /
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 15 /
miesięcznie
Za każde spóźnienie (punktów nie odejmuje liczba spóźnień 1 – 20 /
się, jeśli uczeń spóźnił się, np.: z powodu miesięcznie
wizyty u lekarza, specjalisty lub bardzo liczba spóźnień 1 – 25 /
trudnych warunków atmosferycznych);
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 30 /
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 35 /
miesięcznie
liczba spóźnień 1 – 40 /
miesięcznie
Za wagary;
za każdą godzinę

4.

Za samowolne opuszczenie terenu szkoły;

2.

- 25
-30
- 35
- 40
-5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 15
- 10

8.

każdorazowe
każdorazowe (ale nie
Za brak codziennego stroju szkolnego;
więcej niż raz w ciągu
dnia)
Brak stroju galowego;
każdorazowo
Za wygląd niezgodny z regulaminem każdorazowo (ale nie
szkolnym (np. mocny makijaż, pomalowane więcej niż raz w ciągu
kolorowo
paznokcie itp.)
dnia)
Za naganę dyrektora szkoły;
każdorazowo

9.

Za naganę wychowawcy klasy

każdorazowo

- 20

każdorazowo
zorganizowanych wyjść
oraz wyjazdów klasowych
przerw

-5

każdorazowo

- 20

każdorazowo

-20

5.
6.
7.

10. Za wpis uwagi (w czasie lekcji) do dziennika.
11. Za niekulturalne zachowanie w czasie
Za posiadanie przedmiotów lub substancji
12. stanowiących zagrożenie dla życia lub
zdrowia
Za kradzież lub dewastację mienia koleżanek
i kolegów lub szkoły
13.
UWAGA! W przypadku usunięcia szkody
punkty karne zmniejszają się o 50%

-5
- 10
- 5
- 30

- 10
-5
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14. Lekceważenie dyżurów klas

każdorazowo

-5

15. Korzystanie z telefonu komórkowego
Za aktywowanie w trakcie lekcji
16.
(nieodpowiednio zabezpieczonego telefonu)
Aroganckie zachowanie wobec pracowników
17.
szkoły i rodziców innych uczniów
18. Bójki

każdorazowo

- 10

każdorazowo

-5

każdorazowo

- 15

każdorazowo

- 20

19. Wyłudzanie

każdorazowo

- 10

20. Oszustwo / ściąganie

każdorazowo

-5

21. Niszczenie zieleni dookoła szkoły

każdorazowo

-5

22. Niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań
Za stosowanie przemocy oraz agresywnego
23. zachowania (agresja fizyczna i werbalna)
wobec innych osób
24. Za stwierdzenie palenia papierosów
Za stwierdzenie spożycia alkoholu lub użycia
25.
narkotyków, dopalaczy.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
26.
zawartych w regulaminie
27. Pofarbowane włosy
28. Wulgaryzmy

każdorazowo

-5

każdorazowo

- 15

każdorazowo

- 10

każdorazowo

- 20

każdorazowo

- 10

semestralnie
każdorazowo

- 15
-5

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA
SŁOWNIE

PUNKTOWO

wzorowe

235 i więcej

bardzo dobre

160 - 230

dobre

95 - 155

poprawne

40 - 90

nieodpowiednie

1 - 35

Naganne

poniżej 1

§ 78.
Tryb odwoławczy od oceny przewidywanej
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy
o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych
od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania.
2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega.
3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np.: informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.;
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2) pozytywnej opinii samorządu klasowego;
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły;
4) braku upomnień wychowawcy klasy i dyrektora;
5) braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień,
6) trudnej sytuacji rodzinnej.
4. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
5. Wychowawca po rozpatrzeniu wniosku i ponownym przeanalizowaniu dokumentów
odrzuca wniosek lub razem z całym zespołem uczącym w klasie, do której uczęszcza uczeń
ponownie ustala przewidywaną ocenę roczną zachowania.
6. Przewidywana roczna ocena zachowania może zostać utrzymana lub ulec podwyższeniu.
§ 79.
Tryb odwoławczy od oceny końcowej
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 36, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia zajęć rocznych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. W skład komisji, o której mowa w pkt. 38, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału ;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
6. Komisja, o której mowa w pkt. 38, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
7. Ocena, o której mowa w pkt. 38, jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.
8. Z posiedzenia komisji, o której mowa w pkt. 38, sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik glosowania;
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5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
9. Protokół, o którym mowa w pkt. 43, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 80.
Postanowienia końcowe
Zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności
1. Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych do dwóch tygodni usprawiedliwiają
rodzice.
2. Nieobecność ucznia powyżej 7 dni, bez informacji o przyczynie absencji ze strony rodziców
(prawnych opiekunów) kwalifikuje się do rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka.
3. Usprawiedliwienie musi zostać dostarczone wychowawcy klasy w pierwszym tygodniu
po powrocie ucznia do szkoły.
§ 81.
Zasady przyznawania nagród dyrektora i listów gratulacyjnych oraz wpisu
do Złotej Księgi
1. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń, który przez cały okres edukacji w SP 16 osiągał
bardzo wysokie wyniki w nauce, godnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych
i konkursach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej, aktywnie włączał się w realizację
przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę oraz cechował się nienagannym zachowaniem.
2. Liczba przyznanych nagród jest zależna od środków finansowych przeznaczonych na ten
cel.
3. Do Złotej Księgi wpisany zostaje absolwent, który minimum trzykrotnie,
w tym obowiązkowo w klasie programowo najwyższej, otrzymał świadectwo
z wyróżnieniem.
4. Listy gratulacyjne otrzymują rodzice absolwentów, którzy zostali wpisani do Złotej Księgi.
Rozdział 11. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów
§ 82.
1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane
systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości
i umiejętności z danego przedmiotu.
§ 83.
1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny.
Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.
2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa /sprawdzian/,
obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą
następujące warunki:
1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej /sprawdzianu/ i zapisania
jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
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2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa /sprawdzian/, a w tygodniu
3 prace klasowe / sprawdziany;
3) zasada zawarta w pkt. 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
w grupach międzyoddziałowych;
4) prace klasowe /sprawdziany/ powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni
roboczych i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku
szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego i języka angielskiego wydłuża
się do 21 dni roboczych;
5) z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;
6) sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane do wglądu w szkole
uczniowi i jego rodzicom.
3. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

zapis skrótowy
cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst.

zapis cyfrowy
6
5
4
3
2
1

progi procentowe
100%
99% - 88%
87% - 70%
69% - 50%
49% - 30%
29% - 0

§ 84.
1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach
i stanowić podstawę jego promocji.
2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym
przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

