3) Przy ocenie prac pisemnych wprowadza się następujące przedziały procentowe na
poszczególne oceny:
0- 30% - niedostateczny
31- 50% - dopuszczający
51- 74% - dostateczny
75- 94% - dobry
95- 99% - bardzo dobry
100 %
- celujący
4) Po każdej pracy klasowej ( sprawdzianie) nauczyciele mają obowiązek dokonać
analizy

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)
oceny klasyfikacyjnej.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od oceny przewidywanej.
2. O ocenę wyższą niż przewidywana może ubiegać się uczeń, który:
1) przystąpił do kartkówek, prac klasowych, popraw zgodnie z ustalonymi terminami,
2) systematycznie odrabia zadania domowe,
3) wszystkie nieobecności na danym przedmiocie ma usprawiedliwione,
4) posiada przewagę ocen cząstkowych z prac pisemnych o jaką się ubiega,
5) w przypadku wychowania fizycznego – czynnie uczestniczył w 80% zajęciach , ma
zaliczone 75% sprawdzianów i tylko 3 oceny niedostateczne z aktywności.
6) Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) w ciągu trzech dni po poinformowaniu
przez nauczyciela o ocenie zgłaszają pisemna prośbę do uczącego o umożliwienie
uzyskania wyższej oceny rocznej (półrocznej) niż przewidywana.
3. W przypadku nieobecności uczącego , prośba jest składana do wychowawcy.
4. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej u oceny. Jeżeli tak ,
to w ciągu trzech dni przeprowadza ustny lub pisemny sprawdzian wiadomości
obejmujący zakres materiału z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na daną
ocenę.
5. W przypadku odpowiedzi odmownej nauczyciel na wniosku powinien uzasadnić , które
warunki nie zostały spełnione.
6. Termin sprawdzianu nauczyciel ustala z uczniem, co zostaje zapisane na wniosku.
7. Uczeń pisze sprawdzian lub udziela ustnej odpowiedzi w obecności nauczyciela uczącego.
8. Informację o wyniku sprawdzianu nauczyciel przekazuje uczniowi w ciągu dwóch dni po
jego napisaniu lub po rozmowie w przypadku odpowiedzi ustnej.
9. Nauczyciel wpisuje wynik sprawdzianu jako ocenę cząstkową ( na czerwono) obok oceny
przewidywanej.
10. Ocena uzyskana ze sprawdzianu pisemnego lub odpowiedzi ustnej nie może być niższa,
niż ta, o którą uczeń się ubiega. W przypadku gdy uczeń nie uzyska oceny o którą się
ubiega zostaje zachowana ocena wystawiona przez nauczyciela.
11. Informacje o wyniku sprawdzianu nauczyciel przekazuje rodzicom na piśmie.

Warunki i tryb odwołania się od oceny zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od przewidywanej oceny zachowania w ciągu
trzech dni od powiadomienia o ocenie.
2. O śródroczną i roczną ocenę wyższą niż przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania
może ubiegać się uczeń który:
1) uzyskał wymaganą ilość pkt na daną ocenę zachowania,
2) otrzymał co najmniej jedną pochwałę dyrektora,

3.

4.

5.
6.
7.
8.

3) udziela się na rzecz szkoły i klasy,
4) po otrzymaniu nagany dyrektora nie uzyskał kolejnych pkt minusowych.
Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że ustalona przez nauczyciela wychowawcę
ocena śródroczna lub roczna zachowania nie odpowiada jego oczekiwaniom może
zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą o przeanalizowanie proponowanej oceny.
W tym celu wychowawca powołuje komisję w składzie:
1) Wychowawca – jako przewodniczący komisji
2) pedagog
3) przewodniczący klasy- jako przedstawiciel uczniów.
Komisja analizuje ocenę ustaloną przez wychowawcę.
Nauczyciel wychowawca jest obowiązany uwzględnić uzasadnione uwagi komisji przy
ponownym ustaleniu oceny zachowania
Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół ,który wychowawca przechowuje w
swojej dokumentacji.
O wyniku prac komisji wychowawca informuje rodzic ucznia na piśmie.

