Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),

§1
Postanowienia ogólne
1. Szkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Szczecinie.
2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
3. Organizacja roku szkolnego składa się z dwóch półroczy. Termin rozpoczęcia
i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych
półroczach określa dyrektor szkoły.
§2
Cele WSO
1. Wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu określenie:
1) poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia,
2) zachowania ucznia.
2. 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.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów danego oddziału
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych.
§3
Cele i zakres oceniania
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
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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.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 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

ocen

klasyfikacyjnych

z

obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania według skali, o której mowa w §10, 11,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych 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.
4. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje:
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1) wiadomości i umiejętności przedmiotowe wynikające ze stopnia
opanowania podstawy programowej ujętej w szkolnym zestawie
programów nauczania,
2) umiejętności rozwiązywania problemów,
3) umiejętność pracy zespołowej,
4) umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
§4
Sposoby informowania rodziców i uczniów
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania, zawartych w jednolitym dla każdego
przedmiotu przedmiotowym systemie oceniania, stanowiącym integralną
część wewnątrzszkolnego systemu oceniania i będącego w zgodzie z jego
zapisami. PSO są umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz
znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
4) wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego zapoznaje
rodziców (prawnych opiekunów) z treścią WSO; dokument ten jest
zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz dostępny do wglądu w
bibliotece szkolnej.
2. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych
ocenach rocznych uczniów na miesiąc przed radą klasyfikacyjną podczas
zebrania z rodzicami lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
3. Kalendarz spotkań z rodzicami podany jest do wiadomości na pierwszym
zebraniu z rodzicami oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
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4. Wychowawca oddziału 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.
5. W ZSO nr 2 w Szczecinie dopuszcza się następujące formy kontaktów
nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) kontakty bezpośrednie:
a) spotkanie z rodzicami ogólnoszkolne,
b) spotkanie z rodzicami danego oddziału,
c) indywidualna rozmowa (np. podczas dyżurów nauczycielskich);
2) kontakty pośrednie:
a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna, e-mailowa,
c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
d) informacje przekazywane za pomocą e-dziennika.
5. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość
kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami), w zależności od postępów i
osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
§5
Zasady oceniania
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):
1) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
a) ustnie podczas kontaktu indywidualnego z uczniem lub jego rodzicem lub
b) krótkim komentarzem pisemnym na pracy kontrolnej.
2. Uzasadnienie wystawionych ocen powinno zawierać wskazówki co do dalszej
nauki przez przekazanie informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co należy
jeszcze poprawić.
3. Komentarz nauczyciela powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla
ucznia, powinien uwzględniać jego wysiłek.
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4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana:
1) uczniom podczas omawiania wyników danej pracy kontrolnej lub podczas
kontaktu

indywidualnego

z

nauczycielem

w

terminie

wcześniej

uzgodnionym,
2) rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia do wglądu w szkole po zebraniach
z rodzicami lub podczas wcześniej uzgodnionego spotkania z nauczycielem.
4. O wynikach danej pracy kontrolnej nauczyciel powinien poinformować
uczniów najpóźniej w ciągu 14 dni od daty sprawdzianu lub 21 dni w
przypadku pracy literackiej.
5. Prace uczniów przechowywane są w szkole do 31 sierpnia danego roku.
6. Szczegółowe warunki oceniania zamieszczone są w przedmiotowych
systemach oceniania.
7. Roczne oceny klasyfikacyjne ucznia, który uczęszczał na religię, etykę lub
oba te przedmioty wlicza się do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych.
§6
Procedury oceniania
1. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian lub pracę klasową w ciągu dnia i
najwyżej trzy w ciągu tygodnia.
2. Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinien być znany uczniom na
tydzień przed jego przeprowadzeniem.
3. Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, jako pisemna forma
sprawdzania

bieżących

wiadomości

i

umiejętności

obejmują

treści

edukacyjne z trzech ostatnich tematów i mogą być przeprowadzone na lekcji
bez zapowiedzi (są równoznaczne z odpowiedzią ustną).
4. Powyższe ustalenia nie dotyczą odpowiedzi ustnych obejmujących materiał
(zakres) maksymalnie trzech ostatnich tematów i mogą być przeprowadzane
bez zapowiedzi.
5. Obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianie) jest
obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w
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pracy klasowej (sprawdzianie) i nieobecność trwała krócej niż 5 dni, ma
obowiązek zaliczyć pracę w formie wskazanej przez nauczyciela w terminie 1
tygodnia od dnia powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności dłuższej niż
5 dni uczeń ma obowiązek zaliczyć pracę w terminie dwóch tygodni od dnia
powrotu do szkoły. Nieobecność ucznia na sprawdzianie oznaczona jest w
dzienniku lekcyjnym symbolem „nb”.
6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z każdego sprawdzianu
uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny w terminie ustalonym z
nauczycielem.
7. Nauczyciel z przyczyn obiektywnych może uzgodnić późniejszy termin
przystąpienia ucznia do poprawy sprawdzianu, jeżeli jego nieobecność była
usprawiedliwiona.
8. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie niekorzystnej dla ucznia
cząstkowej oceny w trybie ustalonym z uczniem.
9. Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel wystawia
przewidywaną ocenę roczną. Ocena pełni funkcję informacyjną i może ulec
zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w zależności od ocen uzyskiwanych w
kolejnym miesiącu.
10. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50 proc. zajęć z danego przedmiotu, może to
stanowić podstawę do nieklasyfikowania ucznia.
11. Oceny klasyfikacyjne nauczyciel jest zobowiązany wystawić przynajmniej
dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
12. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z wyjątkiem
rocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej. Oceny klasyfikacyjne mogą
ulec zmianie jak opisano w §14.
§7
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do
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indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 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, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

albo

indywidualnego

nauczania

dostosowanie

wymagań

edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
4. Dostosowanie

wymagań

edukacyjnych

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych, rozwojowych i edukacyjnych stosuje się również do
ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w ustępach 13, ale objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na
podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§8
Ocenianie zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych i zajęć technicznych oraz informatyki
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1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki, zajęć
technicznych i artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć. Ponadto, w przypadku wychowania fizycznego, bierze
się również pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na
zajęciach wychowania fizycznego lub zajęciach informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w
tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub
informatyki

uniemożliwia

ustalenie

śródrocznej

lub

rocznej

oceny

klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.
§9
Skala ocen
1. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 2:
 stopień celujący – 6,
 stopień bardzo dobry – 5,
 stopień dobry – 4,
 stopień dostateczny – 3,
 stopień dopuszczający – 2,
 stopień niedostateczny – 1.
Nauczyciele mogą wzmacniać lub osłabiać oceny cząstkowe poprzez
stawianie + i –. Taki zapis graficzny jest tylko informacją motywującą dla
9

ucznia. Nie stosuje się tej zasady w ocenach klasyfikacyjnych. Pozytywnymi
ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 6,5,4,3,2,.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
3. Ustala się następującą skalę oceniania pisemnych prac (punkty/procenty –
ocena) z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych z wyłączeniem
języka angielskiego:
 97– 100 proc. - celujący,
 86 - 96 proc. – bardzo dobry,
 75–85 proc. – dobry,
 51–74 proc. – dostateczny,
 41–50 proc. – dopuszczający,
 0–40 proc. – niedostateczny.
4. Ustala się następującą skalę oceniania pisemnych prac (punkty/procenty –
ocena) z języka angielskiego:
 99 – 100 proc. - celujący,
 90 - 98 proc. – bardzo dobry,
 75 –89 proc. – dobry,
 56 –74 proc. – dostateczny,
 41–55 proc. – dopuszczający,
 0–40 proc. – niedostateczny.
5. Ocenom przypisuje się wagi. Kategorie ocen oraz ich wagi są ustalane przez
zespoły przedmiotowe nauczycieli. Średnia ważona może być pomocna przy
ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych. Skalę ocen wystawianych na podstawie
średniej ważonej ustala zespół przedmiotowy nauczycieli.
§ 10
Kryteria oceniania zachowania
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1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
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,
8) w

przypadku

uczniów

klas

realizujących

projekt

edukacyjny

zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.
2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. 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.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Zasady ogólne:
1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, samorządu klasowego oraz
ocenianego ucznia.
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2) ocenę zachowania wychowawca oddziału ogłasza uczniom przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
3) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia do
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania od dnia ustalenia tej oceny, nie
później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia
roku szkolnego.
a) w sytuacji, gdy roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
z Regulaminem Oceny Zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję,
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
b) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie
może być niższa od ustalonej wcześniej,
c) ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
6. Za ocenę wyjściową dla uczniów przyjmuje się ocenę dobrą.
7. Zasady szczegółowe oceny zachowania uczniów ujęte zostały w
Regulaminie Oceny Zachowania będącym integralną częścią WSO.
§ 11
Klasyfikacja
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
obowiązkowe

ustalają
zajęcia

nauczyciele
edukacyjne,

a

prowadzący
śródroczną

poszczególne
i roczną

ocenę

klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe
zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć w danym
półroczu, a klasyfikacja roczna w danym roku szkolnym.
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4. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie
do

dyrektora

szkoły

o

podwyższenie

przewidywanej

oceny

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa
się w sekretariacie szkoły.
5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z danego przedmiotu określony jest w PSO.
§ 12
Ocenianie bieżące
1. Informacje o postępach w nauce uczniów gromadzone są na bieżąco w:
1) e- dzienniku,
2) dziennikach nauczania indywidualnego
2. Diagnozowanie

postępów

i

osiągnięć

uczniów

należy

prowadzić

systematycznie, tj. równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap
nauczania), zarówno bieżące, jak i śródroczne i roczne, w różnych formach
oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
3. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin
danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki:
1) 1–2 godz. tygodniowo – co najmniej cztery oceny w półroczu,
2) 3–5 godz. tygodniowo – co najmniej sześć ocen.
4. Działalność ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać
ocenie biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a
także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków
wynikających ze specyfiki zajęć.
5. W klasach I–III gimnazjum i liceum:
1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn
losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma
obowiązek uczynić to w terminie określonym w § 6 pkt.5, po upływie
terminu nauczyciel ma prawo ustalić za to zadanie ocenę niedostateczną.
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2) poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w
terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac; miejsce i termin poprawy
sprawdzianu ustala nauczyciel; dla „kartkówek” (z ostatnich lekcji) nie
przewiduje się poprawiania stopnia,
3) stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu
wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego
z tego sprawdzianu,
4) nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać
punktację, tj.: liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz
liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny,
5) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie,
jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego
pracy; stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być
podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej,
6) na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu
końcowego (zaliczeniowego),
6. Brak pracy domowej, może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny
niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych
nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub
dobrą, ale nie gorszą.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie
nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza
uczniowi szansę uzupełnienia braków w ciągu drugiego semestru.
§ 13
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny

klasyfikacyjnej

z powodu

nieobecności

ucznia

na

zajęciach
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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:
1) rada pedagogiczna rozpatruje każdy wniosek ucznia lub rodziców (prawnych
opiekunów) indywidualnie i podejmuje decyzje o możliwości przystąpienia
przez ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
3) przenoszący się z innej szkoły i zaistniała konieczność wyrównania różnic
wynikających z ramowych programów nauczania.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4
pkt. 2, nie obejmuje następujących 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, z
zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 i 3
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później
niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący
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 i 3
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) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt. 1
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) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się egzamin
2) skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu

nauczania

zamiast

oceny

klasyfikacyjnej

wpisuje

się

„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
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16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o
którym mowa w ust. 2 i ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
17. Ustalona

przez

nauczyciela

albo

uzyskana

w

wyniku

egzaminu

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 15 WSO.
18. Ustalona

przez

nauczyciela

albo

uzyskana

w

wyniku

egzaminu

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
zgodnie z § 15 ust. 1 WSO.
19. Ustalona przez wychowawcę oddziału

roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 WSO.
§ 14
Sprawdzian wiadomości i umiejętności
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej w terminie do dwóch dni
roboczych od zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną
ocenę

klasyfikacyjną

zachowania

w

drodze

głosowania

zwykłą
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większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
3. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami) i przeprowadza nie później niż w terminie pięciu dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej 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 lub pokrewne 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 oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców;
3) 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; wówczas 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,
5. Ustalona przez komisję 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 niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
18

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, zgodnie z § 15 WSO;
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których odbywał się sprawdzian,
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania (pytania) sprawdzające,
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik

głosowania,

ustaloną

ocenę

zachowania

wraz

z

uzasadnieniem;
4) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
5) do protokołu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 5, dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
7. 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 i uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
8. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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§ 15
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia
zakończenia roku szkolnego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły:
1) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –
jako członek komisji;
2) nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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 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.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
20

1) nazwa zajęć edukacyjnych, z których odbywał się egzamin
2) skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia
5) pytania egzaminacyjne,
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego
ustnych odpowiedziach. 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, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż
do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 realizowane w klasie programowo wyższej.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego
jest ostateczna. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie
pisemnej do dyrektora szkoły, jeśli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna
ustalona była niezgodnie z przepisami.
§ 16
Promocja
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 9 WSO.
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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. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki na świadectwie szkolnym
promocyjnym w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2)ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez
wskazywania z jakich zajęć jest ta ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na oba te zajęcia.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §
15 ust. 9 WSO.
6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma
opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za
pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.
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§ 17
Klasyfikacja końcowa
1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo

najwyższej

oraz

roczne

oceny

klasyfikacyjne

z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych, i uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 WSO,
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy gimnazjum 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.
3. Uczeń kończy liceum ogólnokształcące:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo

najwyższej

oraz

roczne

oceny

klasyfikacyjne

z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych, i uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 WSO,
4. Uczeń kończy liceum ogólnokształcące 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.
§ 18
23

Egzaminy zewnętrzne i projekt edukacyjny
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany obowiązkowy egzamin
składający się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej,
języka obcego nowożytnego. Procedury przeprowadzania egzaminu ujęte
zostały w oddzielnym dokumencie.
2. Po klasie III liceum ogólnokształcącego jest przeprowadzany egzamin
maturalny.
3. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:
1) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem
różnorodnych metod,
2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych
treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści; projekt edukacyjny
jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji,
c) wykonanie zaplanowanych działań,
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
3) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor
gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala:
a) zadania nauczycieli
b) czas realizacji projektu
c) termin i sposób prezentacji
d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem
e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu.
4) kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego,
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5) wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie
będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
6) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu

edukacyjnego

wpisuje

się

na

świadectwie

ukończenia

gimnazjum,
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może
zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,
8) w przypadkach, o których mowa w pkt. 7, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
4. Integralną część WSO stanowi aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących
przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
przygotowane przez OKE na dany rok oraz procedur dotyczących realizacji
projektów edukacyjnych, ustalonych przez radę pedagogiczną.
§ 19
Ewaluacja WSO
1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania może zostać przeprowadzona na
koniec roku szkolnego oraz w sytuacji zmian w prawie oświatowym.
2. Ewaluację

przeprowadzi

zespół

zadaniowy

ds.

ewaluacji

prawa

wewnątrzszkolnego, powołany przez dyrektora szkoły.
3. Zadaniem zespołu jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i
ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach
określonych w ust. 1 i opracowanie wyników w formie raportów.
4. Przewodniczący zespołu w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru
przedstawi raport radzie pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
§ 20
25

Zmiany w WSO
1. Zmian w niniejszym WSO może dokonać rada pedagogiczna ZSO nr 2 w
formie uchwały zmieniającej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i
samorządu uczniowskiego.
2. Inne organy ZSO nr 2 mogą występować z pisemnymi propozycjami
konkretnych zmian w WSO.
§ 21
Zatwierdzenie WSO
Szkolny system oceniania uchwalony dnia ………… wchodzi w życie z
dniem podjęcia uchwały.

Wewnątrzszkolny system oceniania został pozytywnie zaopiniowany przez:

Radę Rodziców:

..................................................
(data, podpisy)

Samorząd Uczniowski:

..................................................
(data, podpisy)
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