
Ponadto przypominam, że w szkole ocenianiu podlegają. osiągnięcia
edukacyjne i zachowanie ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogolnego lub efektow kształcenia określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania (art.44b ustawy o systemie
oświaty), Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele na początku każdego roku

szkolnego mają obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zĄęc
edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięc edukacyjnych uczniów, warunkach
i trybie otrzymania v,tyższej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc
edukacyjnych (ań, 44b ust, 8 ustawy o systemie oświaty).

Jednocześnie wyjaśniam, że próbne egzaminy maturalne stanowią jedynie

narzędzie diagnostyczne i mają służyć za pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom,

ale ich wyniki nie powinny być podstawą oceniania bieżącego, ani tym bardziej nie

powinny być brane pod uwagę plzy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych. Poza tym śródroczna iroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być uzależniona od złożenia deklaracji maturalnej.

Ponadto informuję, że uczniowie mają prawo zgłosic zastrzeżenia do

Dyrektora szkoły, zgodnie z art. 44n ww. ustawy o systemie oświaty jezeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zalęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się nie

poźniĄ niż w terminie 2 dni roboczych od zakonczenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania

tej ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia nie poźniej niz w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżen W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych

z przedmiotów edukacyjnych uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu
poprawkowego.
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