WARUNKI I TRYBY POPRAWIANIA OCEN
KOŃCOWOROCZNYCH Z PRZEDMIOTÓW
EDUKACYJNYCH I OCENY Z ZACHOWANIA
W GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH
1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
RP nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany
poinformować ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z prowadzonego przez siebie zajęcia edukacyjnego
i odnotować tę ocenę w dzienniku lekcyjnym w rubryce poprzedzającej
kolumnę wpisu oceny rocznej.
2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
RP wychowawca klasy jest zobowiązany w indywidualnej, potwierdzonej
podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym, rozmowie poinformować rodziców
ucznia
o
przewidywanych
niedostatecznych
rocznych
ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o nieodpowiedniej lub nagannej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
RP nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany
poinformować ucznia o przewidywanej dla niego
rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z prowadzonego przez siebie zajęcia edukacyjnego i odnotować
tę ocenę w dzienniku lekcyjnym w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu
oceny rocznej.
4. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
RP wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać do zeszytu korespondencji
ucznia przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć
edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
Warunki
uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
5. Uczniowie ubiegający się o inną niż dopuszczająca, wyższą niż proponowana
przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną muszą spełniać następujące
warunki:
a) Średnia ich ocen cząstkowych z drugiego semestru musi przekraczać
o O,5 ocenę proponowaną przez nauczyciela
b) Z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w II semestrze uzyskiwali
oceny na poziomie oceny proponowanej przez nauczyciela i wyższe.
c) Różnica ocen między oceną śródroczną, a tą, o którą ubiega się uczeń,
nie może być większa niż jeden stopień szkolny.
6. Tryb
uzyskania
wyższych
niż
przewidywane
rocznych
ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych
a) W przypadku kwestionowania proponowanej przez nauczyciela oceny,
rodzic zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty przekazania
mu informacji, złożyć na piśmie wniosek do dyrektora gimnazjum
o umożliwienie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia oraz
ewentualnej weryfikacji proponowanej oceny.

b) W ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez rodzica
nauczyciel zobowiązany jest określić na piśmie wymagania edukacyjne
na ocenę,
którą ubiega się uczeń, uzgodnić z uczniem
termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz powiadomić o nim
dyrektora Gimnazjum.
Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję odwoławczą. W skład komisji
wchodzą: - dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum - nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne - nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego
przedmiotu.
Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej trwającej 45 minut
i ustnej trwającej 30 minut. Ze sprawdzianu sporządza się protokół,
do którego dołącza się pisemną pracę i krótki opis wypowiedzi ustnej
ucznia. Uzyskanie ze sprawdzianu oceny wyższej niż przewidywana przez
nauczyciela jest jednoznaczne z wystawieniem jej jako rocznej oceny
klasyfikacyjnej. Uzyskanie oceny przewidywanej przez nauczyciela lub
niższej jest podstawą do wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej
przewidywanej przez nauczyciela.
7. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
zachowania
a) Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż proponowana przez
wychowawcę rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, (z wyłączeniem
uczniów, przeciwko którym toczy się postępowanie w sprawach dla
nieletnich, którym udowodniono posiadanie lub rozprowadzanie
narkotyków, u których stwierdzono wielokrotne spożywanie alkoholu
lub palenie papierosów.)
b) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż proponowana
przez nauczyciela , jeżeli jego rażące (inne niż wymienione
w punkcie 1) wykroczenie przeciwko regulaminowi szkoły miało
charakter jednorazowy.
8. Tryb
uzyskania
wyższych
niż
przewidywane
rocznych
ocen
klasyfikacyjnych zachowania.
a) W przypadku kwestionowania proponowanej przez nauczyciela oceny,
rodzic zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty przekazania
mu informacji, złożyć na piśmie wniosek do dyrektora gimnazjum
o ponowne rozpatrzenie oraz ewentualną weryfikację przewidywanej
przez nauczyciela oceny zachowania.
b) Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję odwoławczą. W skład komisji
wchodzą: - dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum - pedagog szkolny wychowawca klasy - nauczyciel uczący w danej klasie - przedstawiciel
samorządu uczniowskiego klasy, do której uczęszcza uczeń przedstawiciel samorządu szkolnego.
Komisja wnikliwie rozpatruje spełnienie przez ucznia kryteriów na ocenę
zachowania, o którą ubiega się uczeń, uwzględniając opinię wszystkich
członków komisji oraz załączoną na piśmie samoocenę ucznia. Roczną ocenę
klasyfikacyjną ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.

