XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana
Żeromskiego w Warszawie
Ocenianie i klasyfikowanie

1. Uczeń powinien stosować się do wymogów szkolnych, przekazywanych przez nauczycieli
i wychowawców oraz Dyrektora Szkoły.
2. Ocena zachowania ucznia powinna odzwierciedlać obiektywne relacje społeczności
szkolnej i nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania.
3. Kryteria oceny z zachowania powinny być omówione z uczniami w czasie godzin
do dyspozycji wychowawcy klasy. Zostały one opracowane i zatwierdzone przez radę
pedagogiczną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

klasyfikowania

i promowania.
4. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia powinno być systematyczne, obiektywne,
uwzględniające różne aspekty wpływające na ocenę poziomu wiedzy i umiejętności.
5. Komentarz nauczyciela wystawiającego ocenę powinien uzasadniać otrzymany przez
ucznia stopień bez aluzji osobistych godzących w ucznia, bądź ośmieszających jego
umiejętności, poziom, wygląd.
6. Wszystkie oceny są jawne. Uczeń powinien znać swoje wyniki wpisywane do dziennika
klasowego w celu bieżącego informowania rodziców.
7. Nauczyciele

informują

Rodziców/Opiekunów

ucznia

o

zagrożeniach

oceną

niedostateczną, a na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych, końcowych
(rocznych).
8. W przypadku oceny niedostatecznej informacje wstępne uzyskuje się w połowie każdego
semestru – wychowawca zgłasza taki fakt na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
poświęconym wynikom półsemestralnym, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem
należy podać do wiadomości ucznia i jego Rodziców informację o zagrożeniu oceną
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niedostateczną zgodnie z postawieniami rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu
i promowaniu oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania.

9. Zasady

przeprowadzania

egzaminu

poprawkowego

określają

ustalenia

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania. Ocena ustalona w
wyniku egzaminu poprawkowego może być zmieniona przez powtórny egzamin
wyznaczony przez organ nadzoru pedagogicznego w przypadku stwierdzenia uchybień
proceduralnych.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.

11. Klasyfikacja:
a) na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z przyczyn obiektywnych, usprawiedliwionych
przez rodziców Rada Pedagogiczna wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego
wg określonych zasad jak w przypadku egzaminu poprawkowego.
b) termin egzaminu winien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
c) w przypadku ucznia niesklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych egzamin
klasyfikacyjny powinien się odbyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
12. Promocja:
a) Uczeń jest promowany jeżeli otrzyma ze wszystkich przedmiotów i zajęć
obowiązkowych wg planu nauczania oceny wyższe od niedostatecznej.
b) Uczeń może być promowany z wyróżnieniem jeśli uzyskał średnią ocen 4,75 i co
najmniej ocenę dobrą z zachowania.
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Dyrektor Szkoły
(-) Anna Szczepańska-Filipp
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