
 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 Społecznego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze 

 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

przepisy Rozdziału 3a i 3b przytoczonej wyżej Ustawy. 

 

 

I. Zasady ogólne oceniania wewnątrzszkolnego  

 

 

 Ocenianiu podlegają: 

 Osiągnięcia edukacyjne ucznia 

 Zachowanie ucznia. 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów ucznia w opanowaniu 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. 

 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, o zachowaniu oraz o specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 Ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

 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, 

 Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

 Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane, 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

II. Jawność ocen
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1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

 Na wniosek ustny rodziców - który może dotyczyć każdej oceny uzyskanej przez 

ucznia - nauczyciel udziela uzasadnienia ustnego, powołuje się na: Wewnątrzszkolny 

System Oceniania  i Przedmiotowy System Oceniania, wymagania na poszczególne 

stopnie szkolne, kryteria oceniania danej formy aktywności ucznia i inne aspekty 

oceniania, w przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją rodzicom, omawia sposób 

punktacji, komentarz lub informację zwrotną umieszczoną na pracy.  

 Na wniosek pisemny rodziców - który może dotyczyć tylko oceny klasyfikacyjnej- 

nauczyciel dokonuje uzasadnienia pisemnego, zgodnie z powyższymi wskazaniami.  

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne i kontrolne do końca danego roku szkolnego 

przechowuje nauczyciel.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace 

pisemne kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Odbywa się to w szkole, w obecności 

nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione kontrolne prace ucznia nie mogą być 

kopiowane.  

5. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  

III. Terminy dokonywania oceny 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1)    pierwszy okres trwa od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych, 

2)    drugi okres trwa od dnia rozpoczęcia nauki po zakończeniu ferii zimowych do końca 

roku szkolnego, to jest do 31 sierpnia. 

Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzania w terminie do ….............. 

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i z zachowania ustala się do  dnia …... 

Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i z zachowania ustala się do dnia …........ 

 

IV. Zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów  

z wymaganiami, kryteriami i zasadami oceniania 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) Wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu, 

b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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2. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunki i tryb 

uzyskania wyższej, niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna są 

podawane uczniom na piśmie z poleceniem wklejenia do zeszytu przedmiotowego, a także są 

dostępne na tablicach informacyjnych w poszczególnych salach lekcyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje w formie pisemnej 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach 

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywania, 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej klasyfikacyjnej zachowania. Informacja zostaje przekazana uczniom na pierwszej 

lekcji wychowawczej, a rodzicom (prawnym opiekunom) – na pierwszym spotkaniu 

ogólnym. 

 

V. Formy i zasady sprawdzania wiedzy 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zależą od decyzji nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 

2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace klasowe i trzy sprawdziany. Liczba 

kartkówek jest nieograniczona. W przypadku nieobecności na pracy klasowej lub 

sprawdzianie, uczeń zobowiązany jest do zaliczenia pracy pisemnej w terminie ustalonym 

przez nauczyciela.  

3. Prace klasowe i sprawdziany są sprawdzone i ocenione w ciągu 14 dni roboczych.  

4. Uczeń ma prawo poprawienia każdej oceny niedostatecznej z pracy klasowej 

lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.  

5. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej pozytywnej oceny z pracy klasowej 

lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Ocena z poprawy nie może być 

niższa od oceny wcześniej otrzymanej przez ucznia. 

6.Formę poprawy oceny ustala nauczyciel przedmiotu i podaje ją na piśmie do wiadomości 

uczniów na początku roku szkolnego. 

7. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nie przygotowania do zajęć, którą nauczyciel odnotowuje 

w dzienniku lekcyjnym, zapisując jego datę. Liczba nieprzygotowań zależy od decyzji 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów, z zastrzeżeniem, iż dla zajęć w wymiarze do 2 

godzin tygodniowo dopuszcza się nieprzygotowanie co najmniej raz w semestrze, powyżej 2 

godzin – co najmniej dwa razy w semestrze, a powyżej 5 godzin – co najmniej trzy razy w 

semestrze.  

8. Fakt nieprzygotowania lub braku pracy domowej uczeń zgłasza na początku lekcji, 

a nauczyciel odnotowuje go w dzienniku. 

 

VI. Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podstawowej ustala się w stopniach 

według następującej skali:  

nazwa  

stopnia  

skrót  

literowy  

odpowiednik  

cyfrowy  

celujący  cel  6  

bardzo dobry  bdb  5  
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dobry  db  4  

dostateczny  dst  3  

dopuszczający  dop  2  

niedostateczny  ndst  1  

2.Ocena semestralna i końcowa wyrażane są bez plusów i minusów (nie są one średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych).  

3.Przyjmuje się następującą liczbę ocen cząstkowych wymaganą do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej:  

 dla przedmiotów o liczbie zajęć w tygodniu jedna lub dwie godziny - 

przynajmniej dwie oceny,  

 dla przedmiotów o liczbie zajęć w tygodniu powyżej dwóch godzin - 

przynajmniej 4 oceny.  

4.Według tej samej skali notowane są oceny cząstkowe, które określają poziom wiadomości 

lub umiejętności nauczania ze zrealizowanej części programu nauczania. Przy ocenach 

cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny cząstkowe są jednym z 

wielu elementów wpływających na ocenę klasyfikacyjną.  

5.Uczeń ma możliwość poprawiania oceny cząstkowej. Jest zobowiązany poprawić ocenę 

niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu na prawach pracy klasowej w terminie i 

formie ustalonej przez nauczyciela , ale po zajęciach dydaktycznych. Sposób oznaczania 

oceny uzyskanej w wyniku poprawy:  

 1/3    ocena ndst poprawiona na dst   

 1/nb    uczeń nie zgłosił się na poprawę   

 1/-   

 uczeń zgłosił się na poprawę,  

 ale nie uzyskał oceny pozytywnej  

 (nie wstawia się ocen ndst. za nieudaną poprawę)   

6.Zasady poprawy innych stopni cząstkowych regulują przedmiotowe systemy oceniania.  

7.Przyjmuje się następujący przelicznik procentowy do oceniania prac klasowych i 

sprawdzianów na prawach pracy klasowej (z wyłączeniem pisemnych wypracowań z języka 

polskiego):  

 ocena   odsetek punktów   

 celująca   100% - 97%  

 bardzo dobra   96% - 86%  
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 dobra   85% - 71%  

 dostateczna   70% - 51%  

 dopuszczająca   50% - 35%  

 niedostateczna

   
 poniżej 35 %  

 dla sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się następujący przelicznik 

procentowy: 

 

 ocena   odsetek punktów   

 bardzo dobra   100% - 90%  

  dobra   89% - 75%  

 dostateczna   74% - 55%  

 dopuszczająca   54% - 35%  

 niedostateczna    poniżej 35 %  

 

VII. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach w nauce 

ich dzieci  

1. O postępach w nauczaniu będą informowani rodzice (prawni opiekunowie) dziecka na 

spotkaniach z nauczycielami:  

a) w listopadzie - przedstawienie ocen cząstkowych i omówienie postępów w nauce, 

b) na miesiąc przed klasyfikacją semestralną - przedstawienie ocen przewidywanych,  

pod koniec pierwszego semestru - przedstawienie klasyfikacyjnych ocen semestralnych,  

w marcu - przedstawienie ocen cząstkowych i omówienie postępów w nauce,  

c) na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną - przedstawienie ocen cząstkowych i 

przewidywanej oceny końcoworocznej. 

2. Informacje o postępach dziecka i trudnościach w nauce są przekazywane w następujących 

formach:  

a) Przekazywanie podczas zebrań kartek z ocenami cząstkowymi, przewidywanymi i 

klasyfikacyjnymi zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.  

b) Rozmowy indywidualne podczas zebrań.  

c) Pisemne (w dzienniczku lub zeszycie ucznia), telefoniczne zapraszanie rodziców na 

spotkania indywidualne podczas konsultacji nauczycielskich - w sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych za pośrednictwem listu poleconego.  

d) Udostępnianie rodzicom prac ucznia i opisywanie jego trudności w nauce.  
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e) Recenzowanie prac pisemnych, np. z języka polskiego.  

VIII. Dostosowanie wymagań  

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

2. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii.  

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, 

wpisuje się „zwolniony”. 

 

IX  Tryb dokonywania klasyfikacji 

 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz zachowania ucznia. 

2. Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych: 

a) Podstawą ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych  są co najmniej trzy oceny cząstkowe. 

3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania nauczyciel lub 

wychowawca informuje pisemnie ucznia i rodziców na miesiąc przed zakończeniem 

semestru. Fakt ten jest odnotowany przez nauczyciela w dzienniku. Potwierdzenie odebrania 

listu z wiadomością przez rodziców (prawnych opiekunów) jest równoznaczne z podpisem 

rodzica. W przypadku nieodczytania przez rodzica informacji, nauczyciel lub wychowawca 

telefonicznie powiadamia rodzica o konieczności zapoznania się z powyższym. Termin nie 

musi być zachowany w przypadku opisanym w pkt. 39. 

4. Przewidywane śródroczne lub roczne oceny przedmiotowe i oceny zachowania są  wpisane 

do dziennika ołówkiem, jako „przewidywana ocena” na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Na dwa dni przed posiedzeniem Rady oceny 

przedmiotowe są zapisane w dzienniku, jako klasyfikacyjna ocena śródroczna lub roczna. 

Ocena śródroczna lub roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej. Informacja 

o klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania jest zapisana w dzienniku 

lekcyjnym w dniu następnym, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 
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5. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną przez 

nauczyciela śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną, mogą złożyć pisemny wniosek do 

dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, o ile uczeń: 

- Pracował systematycznie w ciągu roku,  

- Wykorzystał możliwości konsultacji z nauczycielem, 

- Prace pisemne poprawił w przewidzianym terminie, 

- Nie przekroczył limitu nieprzygotowań z danego przedmiotu, 

- Nie opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej, niż 5% zajęć z danego przedmiotu.  

6. Uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek z określeniem proponowanej przez siebie 

oceny do dyrektora szkoły, nie później niż 2 dni robocze po klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

7. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw pytań w formie pisemnej z zakresu wymagań 

na proponowaną ocenę. 

8. Sprawdzenia wiedzy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

nauczyciel przedmiotu, nauczyciel pokrewnego przedmiotu, dyrektor, wicedyrektor lub  

pedagog szkolny jako przewodniczący komisji. 

9. Śródroczne i roczne oceny zachowania wystawiane są według skali: 

Wzorowe 

Bardzo dobre 

Dobre 

Poprawne 

Nieodpowiednie 

Naganne 

10. Przy wystawianiu ocen zachowania uwzględniane są poniższe kryteria: 

 

 

 

 

 

 

 

WZOROWE 

 Bardzo sumiennie wykonuję obowiązki szkolne i aktywnie 

uczestniczę w procesie dydaktycznym. 

 Punktualnie przychodzę na zajęcia, a nieobecności mam 

usprawiedliwione. 

 Rozwijam zainteresowania. 

 Często otrzymuję pochwały i wyróżnienia. 

 Sumiennie wykonuję przydzielone mi obowiązki, związane 

z życiem klasy i szkoły. 

 Troszczę się o poszanowanie mienia szkolnego. 

 Udzielam pomocy koleżeńskiej. 

 Reaguję na niewłaściwe zachowanie się kolegów. 

 Przestrzegam zasad kultury współżycia w zespole oraz zasad 

kultury językowej. 

 Reprezentuję szkołę w międzyszkolnych zawodach 

i konkursach. 

 

 

 

 

 

BARDZO 

DOBRE 

 Sumiennie wykonuję swoje obowiązki szkolne. 

 Punktualnie przychodzę na zajęcia, a nieobecności mam 

usprawiedliwione. 

 Jestem aktywny w czasie zajęć. 

 Biorę czynny udział w działaniach na rzecz klasy i szkoły. 

 Przejawiam inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy 

i szkoły. 

 Otrzymuję pochwały i wyróżnienia. 

 Troszczę się o poszanowanie mienia szkolnego. 

 Przestrzegam zasad kultury współżycia w zespole. 

 Wyróżniam się kulturą językową. 

 Nie otrzymuję upomnień i negatywnych uwag o swoim 
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zachowaniu. 

 Nie mam więcej, niż 20 punktów ujemnych. 

 

 

DOBRE 

 Moje zachowanie nie budzi zastrzeżeń. 

 Staram się być aktywny w czasie zajęć lekcyjnych. 

 Wykonuję zadnia wyznaczone przez nauczycieli i innych  

pracowników szkoły. 

 Przestrzegam zasad kultury współżycia w zespole. 

 Szanuję mienie szkolne. 

 Dbam o życzliwą atmosferę w klasie, jestem koleżeński   

i pomocny wobec innych. 

 Reaguję na upomnienia, potrafię skorygować swoje zachowanie. 

 

POPRAWNE 

 

 Staram się stosować do prawa obowiązującego w szkole. 

 Staram się wykonywać polecenia nauczycieli i przygotowuję się  

      do lekcji. 

 Staram się nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji. 

 Zwykle staram się zachowywać kulturalnie wobec nauczycieli,  

      innych pracowników szkoły i kolegów.  

 Swoim zachowaniem nie stwarzam zagrożenia dla  

      bezpieczeństwa swojego i innych. 

 

NIEODPOWIEDNIE 

 

 

 

 Spóźniam się na lekcje. 

 Mam nieusprawiedliwione godziny. 

 Nie pracuję na rzecz klasy, jestem nieaktywny. 

 Niekulturalnie zachowuję się wobec nauczycieli, innych    

      pracowników szkoły i kolegów. 

 Nie wykonuję poleceń ani wyznaczonych zadań. 

 Przeszkadzam w prowadzeniu lekcji. 

 Niszczę mienie społeczne. 

 Negatywnie oddziałuję na kolegów, dając im zły przykład  

      zachowania, namawiając do przekraczania regulaminu  

      szkolnego. 

 

 

NAGANNE 

 Celowo naruszam regulamin szkolny. 

 Mam dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych. 

 Otrzymuję nagany i ostrzeżenia. 

 Unikam pracy na rzecz klasy i szkoły. 

 Mam lekceważący stosunek do kolegów, podejmujących  

      działania na rzecz społeczności szkolnej 

 Arogancko zachowuję się wobec nauczycieli, pracowników  

      szkoły i kolegów. 

 Używam niekulturalnego słownictwa, dopuszczam się oszustw  

      i kradzieży. 

 Palę papierosy, piję alkohol lub używam narkotyków. 

 Brałem udział w chuligańskich wybrykach w szkole i poza nią. 

 

11. Ocena naganna zachowania jest jednoznaczna z wnioskiem o usunięcie ucznia 

ze szkoły. 

12.  Wystawienie ocen śródrocznych i rocznych zachowania jest wspomagane przez 

punktowy system oceniania zachowania: 

Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 150 pkt. 

Liczba punktów może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od zachowania i 

postawy ucznia.  

Ocena zachowania ucznia uwzględnia ilość zdobytych punktów. 
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300 i więcej punktów             – zachowanie wzorowe 

299 - 235 punktów  – zachowanie bardzo dobre 

234 – 150 punktów  – zachowanie dobre 

149 – 100  punktów             – zachowanie poprawne  

99 – 50 punktów  – zachowanie nieodpowiednie 

poniżej 49 punktów  -  zachowanie naganne      

 

13. Akty chuligańskie, działania zakończone interwencją policji, stosowanie używek – 

kwalifikują się do oceny nieodpowiedniej lub nagannej, mimo zdobytych punktów.  

 

14. Punkty dodatnie przyznawane są zgodnie z poniższą tabelą: 

 

l.p. kryteria ilość punktów 

1. Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym, gminnym 

- wojewódzkim 

- finalista 

- laureat 

  

5 

10 

30 

70 

100 

2. Udział w zawodach sportowych: 

- rozgrywki międzyklasowe 

- etap powiatowy 

- etap rejonowy 

- etap wojewódzki 

- zajęcie miejsca I / II / III (w etapie wojewódzkim) 

  

5 

15 

25 

50 

20 / 15 / 10 

3. Sumienne przestrzeganie zasad stroju szkolnego 15* 

4. Reagowanie na niewłaściwe zachowania na terenie szkoły, 

przystanku, w autobusie 

  

10 

5. Udział i praca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych 20 

6. Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym 10 

7. Reprezentowanie szkoły/klasy w czasie lekcji 5 

8. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (Samorząd Uczniowski, 

Poczet Sztandarowy) 

  

20* 

9. Efektywne pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy) 15* 

10. Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka szkolna, dekoracja 

klasy) 

  

10* 

11. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (za każde kółko) 5* 

12. Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem 

nauczyciela) 

5 
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13. Udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, 

zbiórkach, wolontariat, szkolne koło Caritas 

  

10* 

14. Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca) 15* 

15. Wzorowa frekwencja (2-3 godziny opuszczone) 20* 

16. Brak uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwał 20* 

17. Brak godzin nieusprawiedliwionych 20* 

18. Brak spóźnień 20* 

19. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 

dyżurnego szatni 

  

10/15 

 

15.  Punkty ujemne przyznawane są zgodnie z poniższą tabelą: 

 

l.p. kryteria ilość punktów 

1. Ucieczka z lekcji 15 

2. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę) 1 

3. Spóźnienie na lekcję (za każde) 2 

4. Brak stroju szkolnego (w trakcie lekcji i/lub na przerwach), brak 

obuwia zmiennego 

1 

5. Nieestetyczny wygląd (fryzura, farbowane włosy, makijaż, 

kolczyki) (raz w miesiącu) 

  

10 

6. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw 5 

7. Uwagi otrzymane od nauczycieli wpisane do dziennika (za każdą)   

5 

8. Używanie telefonów/ brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji   

10 

9. Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na 

lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, kamer na lekcjach i przerwach bez zgody 

nauczyciela 

  

  

  

50 

10. Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu 

zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, 

wypisywania obraźliwych tekstów na nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz uczniów 

  

70 

11. Przeszkadzanie na lekcji 5 

12. Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, 

kolegów, koleżanek, pracowników szkoły 

  

15 

13. Kłamstwo 10 

14. Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły (w autobusie, w 

gimbusie, na przystanku) 

  

15 

15. Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza 

szkoła w trakcie wyjść do kina, teatru, na piesze wycieczki 

  

10 

16. Udział w bójce 40 
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17. Bierny udział w bójce 20 

18. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego 30 

19. Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy) 10 

20. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, dyżurnego 

szatni 

10/15 

21. Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie 15 

22. Zastraszanie, grożenie, wymuszanie 50 

23. Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających życiu i 

zdrowiu 

  

100 

24. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków 

odurzających, narkotyków na terenie szkoły 

  

100 

25. Towarzyszenie osobom wymienionym w punktach 21 – 24 50 

26. Przynoszenie na teren szkoły środków wymienionych w punkcie 

23 i 24 lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły 

  

50 

27. Kradzież na terenie szkoły 100 

28. Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły 100 

29. Pobicie na terenie szkoły 100 

30. Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, 

cząstkowej oceny z zachowania) 

50 

31. Fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, podrabianie podpisów 30 

32. Niewłaściwy strój podczas uroczystości szkolnych 20 

33. Niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły w czasie wolnym 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  

20 

34. Niewłaściwe zachowanie w trakcie przerw 5 

35. Niewykonanie lub niezastosowanie się do prośb nauczyciela, 

pracownika szkoły 

  

5 

 

16.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii zespołu 

uczniowskiego, innych nauczycieli, uwzględniając punktową ocenę zachowania 

oraz samoocenę ucznia. 

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

18.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 65. 

 

X. Egzamin klasyfikacyjny  

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania 

ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub 

„nieklasyfikowana”. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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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 realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem, że 

egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) nie później jednak, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

- Imiona i nazwiska nauczycieli, 

- Termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

- Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

- Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemnie prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia podczas egzaminu 

klasyfikującego  jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom. 

Odbywa się to w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione  

prace ucznia nie mogą być kopiowane.  

 

X. Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej  

 

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem 

oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

zastrzeżeniem pkt. 4.  

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem z pkt. 4. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.  

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) 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; sprawdzian przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców(prawnych opiekunów) ucznia. 
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b) 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. 

c) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 58a), uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. W skład komisji wchodzą: 

a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

(1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

(2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

(3) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

 Wychowawca klasy 

 Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie  

 Pedagog 

 Przedstawiciel samorządu uczniowskiego  

 Przedstawiciel Rady Rodziców. 

c) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6a)2), 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.  

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od  oceny ustalonej wcześniej. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, które może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

(1) Skład komisji, 

(2) Termin sprawdzianu,  

(3) Zadania (pytania) sprawdzające,  

(4) Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

b) W przypadku komisji rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

(1) Skład komisji,  

(2) Termin posiedzenia komisji,  

(3) Wynik głosowania,  

(4) Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

c) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 8c), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt. 5a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy z pkt. 5, 6,  7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 
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XI  Zasady promowania do następnej klasy  
 

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.  

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 i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

zdobył tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Ocenę celującą z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych może 

otrzymać uczeń, który zaliczył wszystkie kompetencje przedmiotowe na ocenę bardzo dobrą, 

a ponadto: 

a) Jest finalistą lub laureatem konkursów przedmiotowych, organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty oraz w innych znaczących konkursach 

przedmiotowych. 

b) Jego poziom wiadomości i umiejętności wykracza poza wymagania 

przedmiotowe na ocenę bardzo dobrą. 

c) Aktywnie i twórczo pracuje na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach. 

 

XII Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. X 10. nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i zostaje skreślony z listy uczniów szkoły. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W 

przypadku drugiej oceny niedostatecznej decyzję o dopuszczeniu do egzaminu 

poprawkowego podejmuje Rada Pedagogiczna. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej, 

techniki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 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. 

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5. 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
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(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. 

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. 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, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia podczas egzaminu 

poprawkowego  jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom. 

Odbywa się to w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione  

prace ucznia nie mogą być kopiowane.  

 

XII Pozostałe  
 

1. Uczeń kończy szkołę, 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, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe, od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w pkt. 73) uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Społecznego Gimnazjum  im. Jana Pawła 

II Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze wchodzi w życie z dniem 

uchwalenia przez Radę Pedagogiczną, tj. …. 

 


