
 1 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

w Szkole Podstawowej w Lubzinie  

oraz w Gimnazjum w Lubzinie 

 

 

 

Uchwalony na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                             

i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. 

 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 z 2008r. poz. 17).  

 

Ujednolicony na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubzinie                  

z dnia 28.08.2015r.  
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBZINIE 

Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa                       

o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 329 z późn. 

zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.              

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, 

poz. 562 z późn, zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia               

23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 z 2008r. poz. 17)  jest:  

• Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia i motywowanie go do dalszej pracy  

 

• Pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym prowadzeniu rozwoju  

 

• Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny  

 

• Kształtowanie u ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje  

 

• Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań  

 

• Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce, a także o brakach                  

i trudnościach napotykanych w procesie nauki  

 

• Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przez uczniów założonych 

celów i efektywności zaplanowanego procesu nauczania i wychowania  

 

• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno - 

wychowawczej  

 

Zasady oceniania  w klasach I – III 

I. Zasady oceniania na zajęciach edukacyjnych 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia    oraz    ustaleń    zawartych    w indywidualnym    programie     edukacyjno-        

-terapeutycznym  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

     Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej pełni ogromną rolę. Jest ustną lub pisemną informacją            

o osiągnięciach ucznia, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych, a także ma ukazać jego 

rozwój w określonym przedziale czasowym. Ma ona dostarczyć informacji: uczniowi – rodzicom – 

nauczycielowi. 

 Uczniowi – dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonać 

napotkane trudności, motywuje do dalszego wysiłku, jest zachętą do samooceny, umacnia wiarę 

we własne możliwości 

 Rodzicom – dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą 
mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju. 

 Nauczycielowi – dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym 
momencie edukacji oraz o tym czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest 

efektywny. 

      Ocenianie powinno służyć dziecku oraz pozwalać mu korygować swe postępowanie. Ocena ucznia 

powinna być efektywna oparta na konkrecie, ukazująca autentyczne zainteresowania, nagradzana za 

osiągnięcia i wysiłek. Musi dostarczać uczniom maksimum informacji o wartości jego pracy, ma zachęcać 

i uwzględniać stopień trudności dla każdego ucznia 

      Kryteria oceny muszą być znane obu stronom i przez uczniów akceptowane.                                                

W związku z tym powinna ona spełniać następujące funkcje: 

 diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem 

wymagań stawianych przez nauczyciela, 

 informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, 
nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy, 

 korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym 
musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić, 

 motywacyjną  – zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we własne 
siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu, 

 rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest 

tempo i dynamika tych zmian. 

 System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, śródroczną i końcoworoczną. 

 Ocena bieżąca – wskazuje dobre i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Wyrażona jest słownie lub 

pisemnie za pomocą skali ocen: 6, 5, -5, +4, 4,-4,+3, 3, 2, 1 z komentarzem lub bez niego. 

 Ocena śródroczna –  jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia  i wskazówki dla ucznia 

dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena ta jest w formie pisemnej na 

formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
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Ocena końcoworoczna – ma ona charakter podsumowujący, informuje o osiągnięciach ucznia                        

w danym roku szkolnym z poszczególnych edukacji i zachowania. Ocena roczna jest wyrażona w formie 

pisemnej. 

Ocena z zachowania - jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej. 

 W klasach I-III przez cały rok szkolny stopień opanowania wiadomości  i umiejętności określonych 

wymaganiami programowymi wyrażany jest w następującej skali ocen: 

STOPIEŃ SKRÓT 

LITEROWY 

OZNACZENIE 

CYFROWE 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb  5, -5 

dobry db +4, 4, -4,  

dostateczny dst +3, 3,  

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

             Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie 

odnotowuje w dzienniku zajęć, podręcznikach, ćwiczeniach i zeszycie ucznia osiągnięcia 

edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe skróty opisów ocen:  

 celujący - wyrażony cyfrą 6 - Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe 

wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!  

 bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 - Bardzo dobrze pracujesz. Robisz                         
w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!  

 dobry - wyrażony cyfrą 4 - Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. 
Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze 

wyniki  

 dostateczny - wyrażony cyfrą 3 - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby                

to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz 

systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.  

 dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 - Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo 
słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy 

nauczyciela i rodziców.  

 niedostateczny - wyrażony cyfrą 1  - Osiągasz niezadawalające rezultaty. 
Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo 

systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.  

 

 Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków: 

• kropka -  brak zadania, brak pomocy  

„0” - nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych z np. edukacji plastycznej, technicznej. 

         W klasach I-III nauczyciel może stosować ocenianie symboliczne w postaci zielonych 

cegiełek za aktywność na zajęciach edukacyjnych (za 5 cegiełek uczeń uzyskuje ocenę bardzo 

dobrą do dziennika). 

 

Język obcy i religia oceniana jest w skali ocen od 1 do 6. 
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O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco.                                                      

Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach uczniów w czasie spotkań z wychowawcą.              

W przypadku trudności w nauce, częstego nie przygotowania do zajęć - rodzice informowani 

będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do dziecka, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się. 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,                                  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  

podstawowej. 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia                           

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających   

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 Kartkówka – dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), bez zapowiedzi 

 Sprawdzian – obejmuje zadania dotyczące przerobionego działu 
programowego, poprzedzony powtórzeniem materiału 

 Dyktando – pisanie z pamięci i ze słuchu (uzupełnianie luk w tekście), 
poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni 

 Testy zintegrowane – obejmują zadania z różnych form aktywności  

 Prace domowe – ćwiczenia z poszczególnych edukacji, własna twórczość 
literacka, plastyczna. 

 Aktywność na zajęciach – praca samodzielna i w grupie (organizacja pracy 
grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, efekty pracy). 

 Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy 

zaliczyć:  

o ciche czytanie  

o głośne czytanie  

o przepisywanie  

o pisanie ze słuchu  

o pisanie z pamięci  

o wypowiedzi ustne  

o wypowiedzi pisemne  

o recytacja  

o prowadzenie zeszytu i ćwiczeń  

o samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura  

o dostrzeganie zjawisk przyrodniczych  

o liczenie pamięciowe  

o wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych  

o układanie zadań  

o przeprowadzanie pomiarów  

o stosowanie technik plastycznych i technicznych  

o dokładność i estetyka wykonania prac  

o śpiewanie  

o czytanie i zapisywanie nut   

o wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  
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o sprawność fizyczna  

o aktywność na lekcji  

 W klasach I-III ustala się następującą skalę punktowo – procentową oceny prac pisemnych 

Stopień Skala punktowo- procentowa 

celujący powyżej 100% 

bardzo dobry 91%-100% 

dobry 71%-90% 

dostateczny 51%-70% 

dopuszczający 31%-50% 

niedostateczny 0%-30% 

 

 

II. Zasady oceniania zachowania w klasach I – III 

 
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców            

o zasadach oceniania zachowania. 

Podstawą do wystawienia oceny opisowej z zachowania jest obserwacja ucznia                      

w następujących obszarach: 

 Tworzenie obrazu siebie: samoświadomość i samoocena, wyrażanie emocji                  

i uczuć 

 Sposoby pracy: samodzielność i koncentracja, aktywność, przygotowanie do 
zajęć, tempo i staranność pracy 

 Współpraca z innymi: praca w zespole, relacje z rówieśnikami i osobami 
dorosłymi 

 Punktualność i obecność na zajęciach 
       Na bieżąco uczniowie będą otrzymywać oceny cyfrowe i cegiełki czerwone, żółte                     

i czarne. Czerwoną cegiełkę za 2 punkty uczeń otrzyma, gdy wzorowo zachowuje się podczas 

zajęć i na przerwie; żółtą za 1 punkt  traktujemy jako upomnienie za niestosowne zachowanie 

np. rozmawianie podczas zajęć ale dziecko stara się poprawić; natomiast czarną za 0 punktów 

za niewłaściwe zachowanie, nieposłuszeństwo i  brak chęci poprawy. 

Po przeliczeniu punktów dzieci otrzymają oceny zgodne ze skalą:                                                  

10 p.:   6 /celujący/                                                                                                                                                     

9 p.:     5 /bardzo dobry/                                                                                                                                                     

8,7 p.:   4 /dobry/                                                                                                                                                      

6,5 p.:   3 /dostateczny/                                                                                                                                                               

4,3 p.:   2 /dopuszczający/                                                                                                                                                  

2,1,0 p.: 1 /niedostateczny/ 

 
Ocenę 5 lub 6 może otrzymać uczeń, gdy: 

 dobrze pełni dyżur 

 bierze aktywny udział w akademiach, 

 przygotowuje do zajęć dodatkowe materiały, pomoce, 

 bierze udział w konkursach, 

 dba o estetykę klasy. 
 

Ocenę 1 może otrzyma uczeń, gdy: 
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 niewłaściwie zachowuje się w stosunku do kolegów (agresja słowna, fizyczna), 

 używa wulgarnych słów, 

 kłamie, 

 niszczy mienie szkolne i osobiste. 

 

III. PROMOCJA  

I WARUNKI ZWOLNIENIA Z NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Uczeń klasy I-III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne zostały pozytywnie ocenione.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia         

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 3, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona 

6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej  szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

Zasady Oceniania w klasach IV – VI 

Zasady oceniania na zajęciach edukacyjnych 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów i rodziców 
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia    oraz    ustaleń    zawartych    w indywidualnym    programie     edukacyjno-        

-terapeutycznym  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców            

o zasadach oceniania zachowania.  

3. Ocenie podlegają:  

- umiejętności i wiadomości przedmiotowe  

- zachowanie  

4. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:  

- sprawdziany pisemne i prace klasowe  

- testy  

- kartkówki  

- prace domowe  

- zadania i ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas lekcji  

- wypowiedzi ustne  

- praca w zespole  

- testy sprawnościowe  

- prace plastyczne i techniczne, działalność muzyczna  

5. Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie powinno mieć wpływu zachowanie ani cechy 

osobowościowe ucznia.  

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane                    

w sposób określony w statucie szkoły; 

2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ustalane według skali określonej  w  przepisach.   

7. Ocenianie bieżące (cząstkowe), śródroczne, końcoworoczne wyrażane jest w skali:  

- celujący (6)  

- bardzo dobry (5)  

- dobry (4) 

- dostateczny (3)  

- dopuszczający (2)  

- niedostateczny (1)  

* Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych 

śródrocznych znaku "+" z wyjątkiem oceny niedostatecznej, dopuszczającej i celującej                       

i  znaku  "-"  z wyjątkiem  oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej                                

i celującej. 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia                          

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających   

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy                       

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

9. Wystawianie ocen powinno być rozłożone w czasie.  

10. Przyjmuje się, że do końca października uczeń powinien otrzymać co najmniej jedną 

ocenę. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe                         
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z przedmiotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę 

śródroczną i końcoworoczną z mniejszej ilości ocen. 

11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą 

być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe  oceny  klasyfikacyjne  

z zajęć  edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

13. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa            

w ust.12 pkt 1–5. 

14. Negatywną oceną  klasyfikacyjną  jest  ocena  ustalona  w stopniu,  o którym  mowa  w 

ust. 12 pkt 6. 

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki                     

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,                                         

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury  

fizycznej. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

17. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.   

18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom   

na terenie szkoły u nauczyciela przedmiotu. 

19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły                                 

w sekretariacie. 

20. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę wg kryteriów: 

 

KRYTERIA OCENY PRAC  PISEMNYCH  (kryterium procentowe) 

 

     W pracach pisemnych wszystkim zadaniom przyporządkowana jest określona liczba 

punktów. Progi procentowe poszczególnych ocen są następujące:  

Praca klasowa, sprawdzian 

  0 – 30 %  niedostateczny 

31 – 50 % dopuszczający  

51 – 70 % dostateczny 

71 – 90 %  dobry 

91 – 100 %  bardzo dobry 

* celujący – spełnione kryteria na bdb. plus dodatkowe pytanie na „6” 

 

Kartkówka 

  0 – 30 %     niedostateczny 

31 – 50 %     dopuszczający  

51 – 70 %     dostateczny 
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71 – 90 %      dobry 

91 – 100 %    bardzo dobry 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ  (kryterium opisowe) 

 

Niedostateczny: 

Odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych; 

 

Dopuszczający: 

Odpowiedź zawiera niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne z punktu widzenia realizacji 

celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są 

liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie prezentowania, 

uczeń zna jednak podstawowe fakty i zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytania; 

 

Dostateczny: 

Uczeń zna najważniejsze fakty (wiedza podstawowa) i potrafi je zinterpretować, w 

wypowiedzi występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe; 

 

Dobry: 

Odpowiedź zawiera większość wymaganych treści (wiadomości uzupełnione są o nieco 

trudniejszą wiedzę rozszerzającą), poprawna pod względem języka, dopuszczalne są jedynie 

nieliczne – drugorzędne z punktu widzenia tematu – błędy, uczeń nie wyczerpuje 

zagadnienia; 

 

Bardzo dobry: 

Wypowiedź wyczerpująca pod względem faktograficznym (wiedza podstawowa + wiedza 

rozszerzająca + wiedza dopełniająca), swobodne operowanie faktami i dostrzeganie 

związków między nimi, wyciągane są wnioski, występuje ocena całościowa, treść nie 

wykracza poza program; 

 

Celujący: 

Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny 

bdb, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści zaczerpnięte z literatury 

popularnonaukowej, zawiera własne oryginalne przemyślenia i oceny. 

 

KRYTERIA OCENY REFERATU  (kryterium opisowe) 

     Referat jest formą wypowiedzi pisemno – ustną i dobrowolną (dla uczniów, którzy z 

własnej woli podejmują się dodatkowego zadania), toteż nie przewiduje się tutaj oceny 

niższej niż dobry.  

     W przypadku, gdy referat nie spełnia wymagań na tę ocenę, uczeń otrzymuje kolejny 

termin na uzupełnienie jego treści lub oceniana jest aktywność ucznia według zasad 

ustalonych w PSO. 

     Przy ocenie referatu bierze się pod uwagę: 

•merytoryczność treści 

•poprawność językową 

•konstrukcję pracy i jej szatę graficzną 

•oryginalność i pomysłowość 

•samodzielność i wykorzystanie różnych źródeł informacji 

•sposób prezentacji (selekcję materiału rzeczowego, logiczne wiązanie faktów, dostrzeganie 

związków przyczynowo skutkowych, własne refleksje) 

 

KRYTERIA OCENY PRACY DOMOWEJ (kryterium opisowe) 
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      Przy ocenie z pracy domowej bierze się pod uwagę:  

•zrozumienie tematu 

•stopień wyczerpania materiału 

•poprawną polszczyznę - ortografia, styl 

•wartość merytoryczną 

•estetykę wykonania 

•stopień zaangażowania i możliwości ucznia 

 

KRYTERIA OCENY ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO (kryterium opisowe) 

     Oceniając prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń nauczyciel zwraca 

uwagę przede wszystkim na: 

•poprawność merytoryczną i językową wykonanych zadań i notatek 

•systematyczność sporządzanych notatek, wykonywania zadań, w tym również domowych 

•estetykę i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych 

 

KRYTERIA OCENY PRACY W GRUPIE (kryterium opisowe) 

     Ocena współpracy w grupie wystawiana jest na podstawie obserwacji, którą nauczyciel 

przeprowadza w czasie wykonywania przez uczniów zadań zespołowych; w szczególności 

zwraca uwagę na: 

•odpowiedzialność ucznia za wykonanie zadania powierzonego grupie 

•odpowiedzialność ucznia za funkcjonowanie grupy 

•odpowiedzialność ucznia za planowanie i organizację pracy grupy 

 

21. O przewidywanym sprawdzianie całogodzinnym nauczyciel powiadamia uczniów 

minimum na tydzień przed jego realizacją. W dzienniku odnotowuje termin w celu 

zapobieżenia kumulacji całogodzinnych sprawdzianów (dopuszczalne są trzy całogodzinne 

sprawdziany tygodniowo, lecz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie). Jeśli sprawdzian 

całogodzinny nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje 

przeprowadzony w najbliższym tygodniu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych                  

w dzienniku sprawdzianów.  

22. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania 

wiadomości. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z form z powodu choroby lub 

wypadku losowego, uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy na zasadach 

określonych przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Możliwe jest 

przedłużenie terminu w zależności od indywidualnego przypadku. Jeśli uczeń nie przystąpi do 

zaliczenia sprawdzianu w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w dowolny sposób 

sprawdzić jego wiadomości i umiejętności.  

23. Nauczyciel powinien oddać uczniom sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch 

tygodni. Termin ten przesuwa się o ferie i dodatkowe dni wolne, wycieczki oraz 

niezawinioną nieobecność nauczyciela.  

24. Sprawdziany są udostępniane rodzicom do wglądu na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.  

25. Wypowiedzi ustne - obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych - z całego działu.  

W wypowiedziach ustnych ocenie podlegają:  

- znajomość zagadnienia  

- samodzielne wypowiedzi  

- stosowanie języka przedmiotu  

- precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu  

26. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, nie musza być 

zapowiedziane. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy 

wypowiedzi ucznia.  
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27. Praca w grupie - ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.  

28. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen cząstkowych na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela.  

29. Przestrzegając zasady systematyczności pracy ucznia i jej oceny, nie przeprowadza się 

zaliczeniowego sprawdzianu przedmiotowego na koniec I półrocza lub roku szkolnego.  

30. W odniesieniu do odpowiedzi ucznia wynikających z jego inicjatywy ocenie nie podlega 

sam fakt aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą wiadomości lub umiejętności.  

31. Nauczyciel przedmiotu ustala wagę poszczególnych ocen. Najwyższą wagę powinny 

uzyskać oceny ze sprawdzianów oraz informujące o umiejętnościach kluczowych.                

W drugiej kolejności są oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są 

wspomagające.  

32. Sposób zapisywania stopni w dzienniku należy zostawić nauczycielowi. Obowiązuje 

zasada, że ważne sprawdziany należy wpisywać czerwonym kolorem. 

33. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

34. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ma 

obowiązek przybywania na lekcjach. 

35. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 34, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

36. Uczeń w trakcie nauki, może być zwolniony z zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

na wniosek Rodziców/opiekunów. Jeżeli jest to ostatnia lekcja, uczeń może iść do domu po 

wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem i pisemnym oświadczeniu rodziców 

o takiej decyzji. 

37. Sprawdziany pisemne obejmują materiał całego działu (lub dużą jego część). Ilość 

sprawdzianów całogodzinnych, prac klasowych przewidzianych w semestrze zależy od 

specyfiki przedmiotu, ustala ją każdy z nauczycieli indywidualnie.  

38. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach cząstkowych i śródrocznych na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając im 

zestawienie ocen.  

39. Harmonogram wywiadówek i konsultacji wychowawca przedstawia na pierwszym 

zebraniu. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia między rodzicami a nauczycielem 

dotyczące spotkań, jednak nie mogą się one odbywać w czasie zajęć lekcyjnych. Spotkania 

nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania się do 

rozmowy. 

40. Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia 

w  rodzinie”, zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym wyrazem 

„uczestniczył/a”. Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga 

sprzeciwu rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonego w formie pisemnej. 

41. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,                               

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  

podstawowej. 

42.W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku. 
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Zasady Oceniania Śródrocznego i Końcoworocznego 
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

 pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego i kończy się nie później niż                   

w 4 tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych). 

 drugi semestr trwa od pierwszego dnia od zakończenia semestru I do ostatniego dnia 

sierpnia danego roku szkolnego. 

 zajęcia lekcyjne drugiego semestru trwają do ostatniego dnia przed wakacjami 

 każdy semestr kończy się wystawieniem ocen wg ustalonej skali 

1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie w styczniu danego roku 

kalendarzowego, a klasyfikacja końcoworoczna - jednokrotnie w czerwcu.  

2.  Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

3. O proponowanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych nauczyciel informuje 

rodziców ucznia na ostatnim zebraniu na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

4. O przewidywanych ocenach końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców poprzez  

ucznia lub telefonicznie na tydzień  przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej.  

5. Brak oceny niedostatecznej śródrocznej z danego przedmiotu nie wyklucza oceny 

niedostatecznej końcoworocznej.  

6. Nauczyciel powinien umotywować ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną 

na prośbę ucznia lub jego rodziców. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

8. Na tydzień przed śródroczną i końcoworoczną klasyfikacją nauczyciel ma obowiązek 

wpisać przewidywaną ocenę i poinformować o niej uczniów a rodzic powinien się na bieżąco 

kontaktować z wychowawcą w sprawie osiągnięć i przewidywanych ocen. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne            

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał         

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej   

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu. 

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych   co   

najmniej   4,75   oraz   co   najmniej   bardzo   dobrą   roczną     ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,                      

o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

13. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

14. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,                     

do średniej ocen, o której mowa w ust. 14, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 
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uzyskane z tych zajęć. 

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 14, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

17. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza kończy szkołę 

podstawową, gimnazjum   z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji  końcowej uzyskał     z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75. 

18. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują              

z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

19. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

20. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

21. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych              

w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”. 

22. Dyrekcja i wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów): 

1) o standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej 

2) o procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, opracowanych przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Krakowie. 

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 

SPRAWDZIAN 

 

1. W kwietniu w klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania 

ustalone                 w podstawie programowej. 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmie:  

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki,                  

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 

osadzonych  w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, 

nauczonego  w szkole w ramach zajęć obowiązkowych; 

3. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice 

ucznia składają Dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z 

którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu. 

4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o zmianie języka 

obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem sprawdzianu. 
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5. Za organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.  

1) Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu 

nadzorującego określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego. 

6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej.  

1) Opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię tą należy dostarczyć do Dyrektora 

Szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

sprawdzianu; 

2) Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy 

przeprowadzania sprawdzianu. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i 

formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  

9. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie Rada 

Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane 

przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

10. Dla uczniów: 

1) Niesłyszących; 

2) Słabosłyszących; 

3) Niewidomych; 

4) Słabo widzących 

5) Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do 

sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich 

niepełnosprawności. 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części 

sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”. 

12. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest: 

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

2)  uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1. zwolnienia dokonuje 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym 
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zaopiniowaniu przez Dyrektora Szkoły;  

13. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy 

przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu 

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. 

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części 

sprawdzianu najwyższego wyniku.  

14. Sprawdzian przeprowadzany jest w jednym dniu i trwa: część pierwsza – 80 minut, 

część druga – 45 minut. 

1) W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych 

czasowo czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z 

wytycznymi określonymi przez dyrektora Komisji Centralnej w szczegółowej 

informacji. 

2) Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach 

określonych w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 

2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

15. Wyniki sprawdzianu są wyrażone w procentach i obejmują: 

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku 

z matematyki;  

2) wynik z części drugiej. 

16. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

17. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Nadzorującego może zezwolić 

uczniowi na opuszczenie sali, wykluczając możliwość kontaktowania się ucznia z 

innymi osobami,                      z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

18. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorzy. 

1) Obserwatorami, o których mowa w ust. 18. mogą być:  

a) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

b) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

c) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu 

prowadzącego szkołę. 

19. W trakcie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. 

20. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje.  

21. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

22. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

23. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i 

unieważnia sprawdzian tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.  

1) W powyższym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia 

danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
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24. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w 

ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez 

dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

25. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do 

sprawdzianu w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części 

sprawdzianu. 

26. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub danej części sprawdzianu, o którym 

mowa                  w punkcie 2 w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę oraz 

przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

27. Uczeń może w terminie 2 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.  

28. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu,                         

z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 

Centralnej, może: 

1) unieważnić sprawdzian (lub daną część sprawdzianu o którym mowa w punkcie 2; 

2) zarządzić ponowne jego przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik sprawdzianu. 

29. Unieważnienie  sprawdzianu może nastąpić w stosunku do wszystkich lub 

poszczególnych uczniów. 

30. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie Szkoły a wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły.  

31. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń                                       

o szczegółowych wynikach sprawdzianu.  

32. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia przekazuje do Szkoły komisja okręgowa nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadkach późniejszego 

przystąpienia do sprawdzianu – do 31 sierpnia danego roku.  

33.  Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.  

 

 

 

Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania na Poszczególne Stopnie 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia - posługuje się zdobytymi wiadomościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  

- rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie  

- otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych                                             

i zadań domowych - wypowiedzi ucznia są zawsze zgodne z tematem, logiczne, ciekawie ujęte  

- chętnie uczestniczy w dyskusji prezentując własne poglądy 

- zeszyt prowadzi estetycznie, z widoczną inwencją własną  

- zadania domowe wykonywane są zawsze starannie, często z wykorzystaniem źródeł 

pozaszkolnych i z zachowaniem ustalonych terminów 

- sprawnie operuje wiedzą z więcej niż jednego przedmiotu  

- osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych                         

na szczeblu co najmniej powiatowym. 
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2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania                              

w danej klasie  

- samodzielnie rozwiązuje trudne problemy, syntetyzuje wiadomości, dokonuje analizy 

zjawisk, wyciąga wnioski - potrafi interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować 

informacje, zaplanować pracę w zespole  

- zawsze i w pełni jest przygotowany do lekcji, ujawnia zainteresowanie przedmiotem  

- otrzymuje oceny bardzo dobre, rzadziej dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych i zadań  

- konstruuje swoje wypowiedzi skupiając uwagę na rozwiązywaniu problemów, uzasadnia 

opinie, przytacza argumenty, sporadycznie popełnia drobne błędy 

- chętnie bierze udział w dyskusji, umiejętnie wykorzystując informacje spoza źródeł 

lekcyjnych  

- zeszyty prowadzi systematycznie i starannie - zadania domowe są dopracowane, nie 

wymagają dodatkowych poprawek  

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym  

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy 

programowej, są one istotne, ale niepełne w stosunku do realizowanego programu nauczania w 

danej klasie  

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania oraz umiejętnie wykorzystuje wiadomości                          

w sytuacjach typowych korzystając ze wzorów i przykładów znanych z lekcji                                          

oraz  z podręcznika  

-  wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień  

- prawie zawsze jest przygotowany do lekcji  

- otrzymuje oceny dobre, rzadko dostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

i zadań domowych  

- wypowiada się rzeczowo i spójnie, zawsze na temat, poprawnie ujmując zagadnienia, używa 

terminologii z danej dziedziny wiedzy  

- często i chętnie wypowiada się podczas lekcji, choć nie zawsze jego wypowiedzi są poprawne  

- zeszyty prowadzi w miarę starannie, choć zdarzają mu się drobne uchybienia  

- zadania domowe odrabia systematycznie, w miarę poprawnie, a wszelkie błędy są na bieżąco 

korygowane  

 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym zawarte w podstawie programowej  

- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne korzystając czasami z podpowiedzi 

nauczyciela  

- podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązania zadań typowych  

- otrzymuje oceny przeważnie dostateczne i rzadko niższe ze sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych i zadań domowych  

- bywa, że nie przystępuje do sprawdzianów przedmiotowych, testów sprawnościowych, nie 

oddaje do sprawdzenia prac  oraz nie stara się o zaliczenie ich   w innym, wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie  

- wypowiada się ogólnikowo, jednostronnie, czasami nielogicznie, w części niezgodnie                          

z tematem  

- potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i je uporządkować  

- uczestniczy w dyskusji, lecz nie zawsze potrafi użyć rzeczowych argumentów  

- przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów w dużej mierze korzysta z pomocy nauczyciela  

- zeszyty prowadzi w miarę systematycznie, choć niestarannie i z uchybieniami  
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- zadania domowe odrabia niesystematycznie, często pojawiają się błędy, których nie stara się 

poprawiać  

 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, czyli elementarne, niezbędne 

w życiu  

- niesystematycznie i powierzchownie przygotowuje się do lekcji  

- konstruuje swoje wypowiedzi w sposób niespójny, z licznymi błędami rzeczowymi,                              

ze znacznym odstępstwem od tematu  

- przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odwzorować zaproponowane przez innych 

rozwiązania, wyjaśnić znaczenie niektórych ważniejszych pojęć, rozwiązać typowe zadania                     

o niewielkim stopniu trudności  

- otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, zadań 

domowych  

- unika pisania sprawdzianów, oddawania prac z przedmiotów: technika, plastyka, i nie 

przystępuje do testów sprawnościowych  

- nie stara się brać udziału w lekcji, podejmuje aktywność tylko wskutek wyraźnej zachęty 

nauczyciela zeszyty prowadzi niesystematycznie, niestarannie, z bardzo licznymi 

uchybieniami, jeśli wykonuje prace domowe, to z licznymi błędami  

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych                     

w programie nauczania - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania                            

o niewielkim, elementarnym stopniu trudności  

- bardzo często nie odrabia zadań domowych - nie prowadzi zeszytu, a na zajęciach                                

z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki nie angażuje się nawet w niewielkim stopniu  

- często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych braków  

- nie chce korzystać z proponowanych mu form pomocy 

 

Egzamin Klasyfikacyjny 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli opuścił ponad          

50 % obecności godzin przeznaczonych na zajęcia w planie nauczania.  

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny            

z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów przez głosowanie po uprzednim zasięgnięciu 

opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga szkolnego.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności 

innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

5. Egzamin klasyfikacyjnyzwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się                    

w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

7. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok                    

lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

8. Dla ucznia, który w drodze decyzji,   spełnia  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz 
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2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie  naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela  danego  języka  obcego  

nowożytnego  zatrudnionego  w innej  szkole,  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Przewodniczący komisji  uzgadnia  z uczniem,  o którym  mowa  w  art. 16  ust. 8                 

oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze  obserwatorów 

– rodzice ucznia.   

12. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 9 i 10; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się  odpowiednio  pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                       

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu.  

15. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

 

Egzamin Poprawkowy 

 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. W terminie najpóźniej na dzień przed rozdaniem świadectw, rodzice składają podanie do 

dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy dla swojego dziecka.  

3.  Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu.   

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

6. Egzamin  poprawkowy   przeprowadza   się   w ostatnim   tygodniu   ferii   letnich,                            

a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po 

zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno--

wychowawczych. 

7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
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zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację      

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.  

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. Istnieje jednak możliwość promowania raz w ciągu całego etapu edukacyjnego ucznia, 

który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu. Decyzja należy do rady pedagogicznej, która 

podejmuje ją przez głosowanie, po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela przedmiotu, 

wychowawcy i pedagoga.  

13. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wymagania podstawowe z danego przedmiotu, dlatego 

maksymalna ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dostateczna. 

  

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania w klasach IV – VI 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub  orzeczenia  

o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych; 
6.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
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ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7,Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

8.Ocenie zachowania podlegają: 

a) kultura osobista - kultura słowa, stosunek do nauczycieli, stosowny wygląd, zachowanie 

w czasie lekcji, przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

b) stosunek  do  nauki   -  wykonywanie  obowiązków  szkolnych,   punktualność, 

frekwencja, udział w konkursach, olimpiadach; 

c) postawa społeczna - postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość             

o honor i tradycje szkoły, udział w życiu szkoły, praca w samorządzie szkolnym i na rzecz 

szkoły, 

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

9.Bieżące zachowanie uczniów potwierdza się wpisami w dzienniku ocen cząstkowych: 6, 5 

oraz 1. Oceny cząstkowe wychowawca bierze pod uwagę przy ustalaniu końcowej oceny 

zachowania. 

10. Ocena zachowania nie ma wpływu na bieżące stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych. 

11.Ocenę z zachowania wystawia wyłącznie wychowawca najpóźniej na tydzień przed 

konferencją. Powinien on wziąć pod uwagę opinię innych nauczycieli uczących w danej klasie 

oraz ocenianego ucznia. Wychowawca zobowiązany jest do uzasadnienia wystawienia 

oceny nagannej. 

12. Jedno z niżej wymienionych zachowań obniża ocenę proponowaną przez wychowawcę, 

nauczycieli i klasę: 

a) palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu na terenie szkoły             

i poza nią; 

b) nieusprawiedliwione godziny lekcyjne; 

c) spóźnienia na lekcje; 

d) aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i kolegów; 

e) niszczenie mienia szkoły, 

f) wulgarne słownictwo; 

g) pobicie kolegi; 

h) nieodpowiedni strój i wygląd  

13.    Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie 

nieobecności są usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga 
potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych, 

- w środowisku klasowym i szkolnym jest autorytetem, umie skupić wokół siebie  przyjaciół   

i kolegów oraz zorganizować do pozytywnej działalności, 

- zawsze przestrzega   ustaleń   władz   szkolnych,   nauczycieli,   samorządu szkolnego             
i klasowego, postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły i dobrem szkolnej społeczności, 

przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 

- jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, 

- szanuje mienie własne, kolegów i szkolne, 
-  twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania, 

- wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków, 
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- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

- pielęgnuje tradycje szkoły i dba o jej honor, 

- wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną 
dotyczącą przeszłości naszego narodu, 

- godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską. 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie 
nieobecności są usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga 

potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych, 

- zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego, 
postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły i dobrem szkolnej społeczności, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa, 

- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 

- jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, 

- szanuje mienie własne, kolegów i szkolne, 

- twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania 

- wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków, 

- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia oraz ewentualne spóźnienia i nieobecności są 
usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów, personelu szkoły, przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i Statutu Szkoły, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku                   

do koleżanek i kolegów, 

- stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego                        
i klasowego oraz postępować zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły, 

- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dobrze wykonuje swoje obowiązki szkolne, 

- stara się angażować w życie klasy i szkoły, 

- wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd, wyrządzone krzywdy               
i szkody naprawia, 

poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 
- sporadycznie jest niepunktualny i zdarza mu się niesystematycznie uczęszczać na zajęcia, 

- zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać się na lekcjach przerwach i poza szkołą oraz            
w   stosunku   do   kolegów,   nie   zawsze   przestrzega  zasad bezpieczeństwa  i Statutu 

Szkoły, 

- nie zawsze przestrzega ustaleń dyrekcji, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego           
oraz Statutu Szkoły, 

- bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją winą obarcza innych, 

wykorzystuje słabszych, 

- nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu, 

- bywa nieprzygotowany do zajęć, 

- nie zawsze dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia, 

- słabo angażuje się w życie klasy i szkoły 

- zdarza mu się nie wypełniać powierzonych funkcji i obowiązków, ale reaguje na uwagi               
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i ostrzeżenia  opiekunów,  wychowawców,  nauczycieli  i  innych pracowników szkoły, 

- dba o honor i dobre imię szkoły, 

nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- używa niecenzuralnego słownictwa, okazuje brak szacunku, lekceważąco i arogancko 
odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

- świadomie dąży do zakłócenia spokoju; 

- lekceważy formy grzecznościowe, 

- swoim  zachowaniem  zagraża  bezpieczeństwu  uczniów  i  wszystkich pracowników 
szkoły, 

- niszczy mienie cudze i społeczne, 

- narusza zasady Statutu Szkoły, łamie zasady bezpieczeństwa, nie podejmuje prób poprawy 
swojego zachowania, 

- opuszcza bez uzasadnienia dni nauki szkolnej, 

- otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta kara uległa 
zapomnieniu, 

naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- nagminnie używa niecenzuralnego słownictwa, narusza godność uczniów i wszystkich 
pracowników szkoły, 

- ma jakikolwiek kontakt z wszelkiego używkami  i  środkami  odurzającymi (np. pali 
papierosy, pije alkohol), 

- swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu uczniów i wszystkich pracowników szkoły, 

- świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne, kradnie, 

- wchodzi w konflikt z prawem (np. próby wymuszenia, zastraszania innych, pobicia                  
i znęcanie się nad innymi, udowodniona kradzież), 

- systematycznie (uporczywie) narusza zasady Statutu Szkoły, łamie w sposób rażący  zasady  
bezpieczeństwa,   nie  podejmuje   prób  poprawy  swojego zachowania, 

- opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, 

- otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta kara uległa 
zapomnieniu, 

- dopisuje oceny, fałszuje dokumenty, 
       

Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)                         

o przewidywanych  

rocznych ocenach klasyfikacyjnych 
1.   Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej wpisując ją do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce na 

tydzień przed klasyfikacją roczną. 

2. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje                                 

o przewidywanych ocenach, w formie pisemnej na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice potwierdzają tę informację 

podpisem na liście obecności.  

3. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia wychowawcę klasy i nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób.  

4.  W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy informuje rodziców o zagrożeniu 

ocenami niedostatecznymi w inny sposób, np. telefonicznie lub listem poleconym.  

5.  Rodzice nieobecni na zebraniu mają prawo do powyższych informacji poprzez 

indywidualny kontakt z wychowawcą lub nauczycielami. 
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Warunki i Tryb Poprawiania Przewidywanej  

Rocznej Oceny Klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i zachowania 

 
1. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę dopuszczającą lub 

niedostateczną, może złożyć do dyrektora gimnazjum podanie o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego w celu poprawienia oceny, która została wpisana przez nauczyciela do 

dziennika na tydzień przed klasyfikacją roczną. 

2. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego tylko z jednego 

przedmiotu lub z co najwyżej dwóch przedmiotów.  

3. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) składają podanie z umotywowaną prośbą 

najpóźniej na cztery dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. Do podania należy dołączyć zeszyt z danego przedmiotu (jeżeli na tym 

przedmiocie są prowadzone zeszyty).  

4. O przyjęciu lub odrzuceniu podania o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego 

decyduje dyrektor szkoły, po uprzednim przeanalizowaniu stopni cząstkowych oraz 

nieobecności na danym przedmiocie.  

5. Jeżeli dokumentacja przebiegu oceniania potwierdza ustalony przez nauczyciela stopień, 

oznacza to, że odwołanie jest bezzasadne.  

6. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający musi odbyć się przed 

końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

7. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję 

egzaminacyjną, w składzie której przewagę mają nauczyciele przedmiotu, którego dotyczy 

egzamin, lub przedmiotów pokrewnych.  

8. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał obowiązujący w danym roku szkolnym                      

z danego przedmiotu, zgodny z wymaganiami edukacyjnymi.  

9. Egzamin ma postać pisemną i ustną, a w przypadku przedmiotów artystycznych                           

i wychowania fizycznego także ćwiczeń praktycznych. Prace uczniów pozostają w szkole                   

i w razie potrzeby udostępniane są do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).  

10. Przeprowadzony egzamin nie może spowodować zmiany dotychczasowej oceny na 

niekorzyść ucznia.  

11. Uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć regulamin szkoły, skutkiem czego obniżono mu 

ocenę zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną, umotywowaną prośbą                 

o umożliwienie mu podwyższenia o jeden stopień przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Pozytywne rozpatrzenie prośby zobowiązuje ucznia do:  

a. zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie lub szkodzie  

b. poprawy swojego zachowania; w tym czasie uczeń nie może popełnić żadnego 

wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły  

c. wykonania dodatkowej pracy na rzecz szkoły w terminie i zakresie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły; wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

decyzji dyrektora szkoły  

12. Niespełnienie wyżej wymienionych wymogów spowoduje pozostawienie dotychczasowej 

oceny zachowania. 

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania  

wyższych niż przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych 
  

1. Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:  

 - systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  
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 - systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

 - aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

 - napisanie każdej pracy pisemnej;  

 - usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

 - wykonywanie zadań domowych;  

 - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych przez 

nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania;  

 - systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności.  

 2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły  

o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.  

 3. Wniosek, o którym mowa w ust.2 uczeń lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły             

w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej.  

 4. Dyrektor po rozmowie z nauczycielem  prowadzącym dane zajęcia edukacyjne jest 

zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku (o którym mowa w ust.2)  w oparciu           

o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w ust.1, oraz ustalić 

termin i sposób poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 5. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.  

 

Warunki i tryb uzyskiwania  

wyższych niż przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 
  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną zachowania mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie oceny 

zachowania do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji                        

o przewidywanej ocenie Wniosek powinien być wyrażony w formie pisemnej.  

2. Dyrektor  jest zobowiązany w terminie 3 dni rozpatrzyć wniosek. Przeprowadza rozmowę 

z wychowawcą klasy i uczniem. Dokonuje analizy dokumentacji wychowawcy klasy 

dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz przestrzegania zapisów 

prawa dotyczących ustalania trybu   tej oceny, a w szczególności:   

- wywiązywania się z obowiązków ucznia,  

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

- dbałość o honor i tradycje szkoły,  

- dbałość o piękno mowy ojczystej,  

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne o raz innych osób,  

- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

- okazywanie szacunku innym osobom.  

 3. Dyrektor pozytywnie rozpatruje wniosek, pod warunkiem, że uczeń spełnia wszystkie 

wymienione kryteria w ust. 2.  

 4. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                         

o podjętej decyzji w formie pisemnej. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest 
ostateczna w tym trybie postępowania.  

Tryb odwoławczy  

od  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

lub roczna oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych  

  

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
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ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania                   

w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Uzasadnione zastrzeżenia wyrażone w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję,               

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej              

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

8. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami. 

9.  W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne         

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  

zajęcia edukacyjne        

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa                              

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik sprawdzianu. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

W GIMNAZJUM W LUBZINIE 

Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa                       

o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 329 z późn. 

zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.              

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, 

poz. 562 z późn, zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                

23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 z 2008r. poz. 17)  jest:  

• Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia i motywowanie go do dalszej pracy  

• Pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym prowadzeniu rozwoju  

• Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny  

• Kształtowanie u ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje  

• Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań 

• Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce, a także o brakach                  

i trudnościach napotykanych w procesie nauki  

• Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przez uczniów założonych 

celów i efektywności zaplanowanego procesu nauczania i wychowania  

• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej  

 

  Zasady Oceniania 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia    oraz    ustaleń    zawartych    w indywidualnym    programie     edukacyjno- 

-terapeutycznym  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 
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4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców            

o zasadach oceniania zachowania.  

3. Ocenie podlegają:  

- umiejętności i wiadomości przedmiotowe  

- zachowanie  

4. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:  

- sprawdziany pisemne i prace klasowe  

- testy  

- kartkówki  

- prace domowe  

- zadania i ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas lekcji  

- wypowiedzi ustne  

- praca w zespole  

- testy sprawnościowe  

- prace plastyczne i techniczne, działalność muzyczna  

5. Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie powinno mieć wpływu zachowanie ani cechy 

osobowościowe ucznia.  

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane                    

w sposób określony w statucie szkoły; 

2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ustalane według skali określonej  w  przepisach.   

7. Ocenianie bieżące (cząstkowe), śródroczne, końcoworoczne wyrażane jest w skali:  

- celujący (6)  

- bardzo dobry (5)  

- dobry (4) 

- dostateczny (3)  

- dopuszczający (2)  

- niedostateczny (1)  

* Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych 

śródrocznych znaku "+" z wyjątkiem oceny niedostatecznej, dopuszczającej i celującej                       

i  znaku  "-"  z wyjątkiem  oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej                                

i celującej. 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających   w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

9. Wystawianie ocen powinno być rozłożone w czasie.  

10. Przyjmuje się, że do końca października uczeń powinien otrzymać co najmniej jedną 

ocenę. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe                         

z przedmiotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę 

śródroczną i końcoworoczną z mniejszej ilości ocen. 

11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
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edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą 

być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe  oceny  klasyfikacyjne  

z zajęć  edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

13. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa            

w ust.12 pkt 1–5. 

14. Negatywną oceną  klasyfikacyjną  jest  ocena  ustalona  w stopniu,  o którym  mowa  w 

ust. 12 pkt 6. 

15. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku                           

do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia  dla danego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki                     

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,                                         

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury  

fizycznej. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

18. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.   

19. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom  

na terenie szkoły u nauczyciela przedmiotu. 

20 Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły                                 

w sekretariacie. 

21. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę wg kryteriów: 

KRYTERIA OCENY PRAC  PISEMNYCH  (kryterium procentowe) 

     W pracach pisemnych wszystkim zadaniom przyporządkowana jest określona liczba 

punktów. Progi procentowe poszczególnych ocen są następujące:  

Praca klasowa, sprawdzian 

  0 – 30 %  niedostateczny 

31 – 50 % dopuszczający  

51 – 70 % dostateczny 

71 – 90 %  dobry 

91 – 100 %  bardzo dobry 

* celujący – spełnione kryteria na bdb. plus dodatkowe pytanie na „6” 

Kartkówka 

  0 – 30 %     niedostateczny 

31 – 50 %     dopuszczający  

51 – 70 %     dostateczny 

71 – 90 %      dobry 

91 – 100 %    bardzo dobry 
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KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ  (kryterium opisowe) 

Niedostateczny: 

Odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych; 

Dopuszczający: 

Odpowiedź zawiera niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne z punktu widzenia realizacji 

celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są 

liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie prezentowania, 

uczeń zna jednak podstawowe fakty i zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytania; 

Dostateczny: 

Uczeń zna najważniejsze fakty (wiedza podstawowa) i potrafi je zinterpretować, w 

wypowiedzi występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe; 

Dobry: 

Odpowiedź zawiera większość wymaganych treści (wiadomości uzupełnione są o nieco 

trudniejszą wiedzę rozszerzającą), poprawna pod względem języka, dopuszczalne są jedynie 

nieliczne – drugorzędne z punktu widzenia tematu – błędy, uczeń nie wyczerpuje 

zagadnienia; 

Bardzo dobry: 

Wypowiedź wyczerpująca pod względem faktograficznym (wiedza podstawowa + wiedza 

rozszerzająca + wiedza dopełniająca), swobodne operowanie faktami i dostrzeganie 

związków między nimi, wyciągane są wnioski, występuje ocena całościowa, treść nie 

wykracza poza program; 

Celujący: 

Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny 

bdb, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści zaczerpnięte z literatury 

popularnonaukowej, zawiera własne oryginalne przemyślenia i oceny. 

KRYTERIA OCENY REFERATU  (kryterium opisowe) 

     Referat jest formą wypowiedzi pisemno – ustną i dobrowolną (dla uczniów, którzy                            

z własnej woli podejmują się dodatkowego zadania), toteż nie przewiduje się tutaj oceny 

niższej niż dobry.  

     W przypadku, gdy referat nie spełnia wymagań na tę ocenę, uczeń otrzymuje kolejny 

termin na uzupełnienie jego treści lub oceniana jest aktywność ucznia według zasad 

ustalonych w PSO. 

     Przy ocenie referatu bierze się pod uwagę: 

•merytoryczność treści 

•poprawność językową 

•konstrukcję pracy i jej szatę graficzną 

•oryginalność i pomysłowość 

•samodzielność i wykorzystanie różnych źródeł informacji 

•sposób prezentacji (selekcję materiału rzeczowego, logiczne wiązanie faktów, dostrzeganie 

związków przyczynowo skutkowych, własne refleksje) 

KRYTERIA OCENY PRACY DOMOWEJ (kryterium opisowe) 

      Przy ocenie z pracy domowej bierze się pod uwagę:  

•zrozumienie tematu 

•stopień wyczerpania materiału 

•poprawną polszczyznę - ortografia, styl 

•wartość merytoryczną 

•estetykę wykonania 

•stopień zaangażowania i możliwości ucznia 

KRYTERIA OCENY ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO (kryterium opisowe) 

     Oceniając prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń nauczyciel zwraca 

uwagę przede wszystkim na: 

•poprawność merytoryczną i językową wykonanych zadań i notatek 
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•systematyczność sporządzanych notatek, wykonywania zadań, w tym również domowych 

•estetykę i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych 

KRYTERIA OCENY PRACY W GRUPIE (kryterium opisowe) 

     Ocena współpracy w grupie wystawiana jest na podstawie obserwacji, którą nauczyciel 

przeprowadza w czasie wykonywania przez uczniów zadań zespołowych; w szczególności 

zwraca uwagę na: 

•odpowiedzialność ucznia za wykonanie zadania powierzonego grupie 

•odpowiedzialność ucznia za funkcjonowanie grupy 

•odpowiedzialność ucznia za planowanie i organizację pracy grupy 

22. O przewidywanym sprawdzianie całogodzinnym nauczyciel powiadamia uczniów 

minimum na tydzień przed jego realizacją. W dzienniku odnotowuje termin w celu 

zapobieżenia kumulacji całogodzinnych sprawdzianów (dopuszczalne są trzy całogodzinne 

sprawdziany tygodniowo, lecz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie). Jeśli sprawdzian 

całogodzinny nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje 

przeprowadzony w najbliższym tygodniu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych                  

w dzienniku sprawdzianów.  

23. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania 

wiadomości. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z form z powodu choroby lub 

wypadku losowego, uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy na zasadach 

określonych przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Możliwe jest 

przedłużenie terminu w zależności od indywidualnego przypadku. Jeśli uczeń nie przystąpi do 

zaliczenia sprawdzianu w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w dowolny sposób 

sprawdzić jego wiadomości i umiejętności.  

24. Nauczyciel powinien oddać uczniom sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch 

tygodni. Termin ten przesuwa się o ferie i dodatkowe dni wolne, wycieczki oraz niezawinioną 

nieobecność nauczyciela.  

25. Sprawdziany są udostępniane rodzicom do wglądu na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.  

26. Wypowiedzi ustne - obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych - z całego działu.  

W wypowiedziach ustnych ocenie podlegają:  

- znajomość zagadnienia  

- samodzielne wypowiedzi  

- stosowanie języka przedmiotu  

- precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu  

27. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, nie musza być zapowiedziane. 

Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi ucznia.  

28. Praca w grupie - ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.  

29. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen cząstkowych na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela.  

30. Przestrzegając zasady systematyczności pracy ucznia i jej oceny, nie przeprowadza się 

zaliczeniowego sprawdzianu przedmiotowego na koniec I półrocza lub roku szkolnego.  

31. W odniesieniu do odpowiedzi ucznia wynikających z jego inicjatywy ocenie nie podlega 

sam fakt aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą wiadomości lub umiejętności.  

32. Nauczyciel przedmiotu ustala wagę poszczególnych ocen. Najwyższą wagę powinny 

uzyskać oceny ze sprawdzianów oraz informujące o umiejętnościach kluczowych.                

W drugiej kolejności są oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są 

wspomagające.  

33. Sposób zapisywania stopni w dzienniku należy zostawić nauczycielowi. Obowiązuje 

zasada, że ważne sprawdziany należy wpisywać czerwonym kolorem. 

34. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

35. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ma 

obowiązek przybywania na lekcjach. 

36. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 34, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

37. Uczeń w trakcie nauki, może być zwolniony z zajęć wychowania do życia w rodzinie, na 

wniosek Rodziców/opiekunów. Jeżeli jest to ostatnia lekcja, uczeń może iść do domu po 

wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem i pisemnym oświadczeniu rodziców 

o takiej decyzji. 

38. Sprawdziany pisemne obejmują materiał całego działu (lub dużą jego część). Ilość 

sprawdzianów całogodzinnych, prac klasowych przewidzianych w semestrze zależy od 

specyfiki przedmiotu, ustala ją każdy z nauczycieli indywidualnie.  

39. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach cząstkowych i śródrocznych na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając im 

zestawienie ocen.  

40. Harmonogram wywiadówek i konsultacji wychowawca przedstawia na pierwszym 

zebraniu. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia między rodzicami a nauczycielem 

dotyczące spotkań, jednak nie mogą się one odbywać w czasie zajęć lekcyjnych. Spotkania 

nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania się do 

rozmowy. 

41. Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w  

rodzinie”, zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym wyrazem „uczestniczył/a”. 

Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga sprzeciwu rodziców 

(prawnych opiekunów) wyrażonego w formie pisemnej. 

42. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,  o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  

podstawowej. 

43. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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   z autyzmem,   w tym   z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

44. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 42, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie       

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

46. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,  o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  

podstawowej. 

47. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 45, może być wydana także uczniowi 

gimnazjum. 



 34 

48. Wniosek, o którym mowa w ust. 46, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek                              

wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców                                  

albo pełnoletniego ucznia. 

49. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku. 

 

Zasady Oceniania Śródrocznego i Końcoworocznego 

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

 pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego i kończy się nie później                              

niż w 4 tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych). 

 drugi semestr trwa od pierwszego dnia od zakończenia semestru I do ostatniego dnia 

sierpnia danego roku szkolnego. 

 zajęcia lekcyjne drugiego semestru trwają do ostatniego dnia przed wakacjami 

 każdy semestr kończy się wystawieniem ocen wg ustalonej skali 

1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie w styczniu danego roku 

kalendarzowego, a klasyfikacja końcoworoczna - jednokrotnie w czerwcu.  

2. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

3. O proponowanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców 

ucznia na ostatnim zebraniu na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

4. O przewidywanych ocenach końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców poprzez  

ucznia lub telefonicznie na tydzień  przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

5. Brak oceny niedostatecznej śródrocznej z danego przedmiotu nie wyklucza oceny 

niedostatecznej końcoworocznej.  

6. Nauczyciel powinien umotywować ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną na 

prośbę ucznia lub jego rodziców. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

8. Na tydzień przed śródroczną i końcoworoczną klasyfikacją nauczyciel ma obowiązek 

wpisać przewidywaną ocenę i poinformować o niej uczniów a rodzic powinien się na bieżąco 

kontaktować z wychowawcą w sprawie osiągnięć i przewidywanych ocen. 

9. Uczeń kończy gimnazjum: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne            

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał         

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej   

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych   co   

najmniej   4,75   oraz   co   najmniej   bardzo   dobrą   roczną     ocenę klasyfikacyjną  zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

12.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
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13. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

14. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,                     

do średniej ocen, o której mowa w ust. 14, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 14, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

17. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza, kończy szkołę podstawową, 

gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

18. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują                

z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

19. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy gimnazjum po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu podstawy programowej obowiązującej w gimnazjum, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

20. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

21. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

22. W klasie 3 gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia 

te wymagania. 

2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla 

dorosłych,  

w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu, 

2) w terminie dodatkowym - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla 

dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu, 

3. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 
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matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i 

geografii; 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym  

i na poziomie rozszerzonym. 

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, 

przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 11. 

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7, przystępuje do 

egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu  

z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

umysłowa w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego. 

10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 

kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego 

języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka 

na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców. 

12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

ogłoszonych przez ministra do spraw oświaty, oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

wydanymi przez ministra do spraw oświaty, organizowanego z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z 

części trzeciej tego egzaminu. 

13. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia 

gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

14. Zwolnienie, o którym mowa, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

15. Zwolnienie, o którym mowa, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne 

z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

16. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 12,  

z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio  

w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje 
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okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego 

uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 14 i 15 stosuje się 

odpowiednio. 

17. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego; 

2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust.11. 

18. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust.16, pisemną informację o: 

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust. 11. 

19. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 18 pkt 2, 

 i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym wynik 

"0%". 

20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo 

2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

- przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem. 

21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub 

słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  

 - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 

elektronicznych. 

24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych; 

5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy 

uczeń lub słuchacz przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym, z zastrzeżeniem  ust. 19. 

25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

26. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

27. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. 
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28. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w 

przypadku gdy uczeń kończący gimnazjum uzyskał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, albo 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń nie uzyskał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć, pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych. 

29. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

30. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

31. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, który w roku 

szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, posiadał orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

32. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego  

w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia  

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

33. Uczeń, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii. 

34. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub 

sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego  

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji 

kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

35. Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych 

arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia. 

36. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, polega odpowiednio 

na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia; 

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego 

do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

gimnazjalnego; 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu 

danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
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niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

37. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych. 

 

38. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania 

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym mowa w 

ust. 29-34. 

39. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

40. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 39, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 39. 

41. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i 

możliwości ucznia, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

42. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady 

pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych 

w komunikacie. 

43. Zadania dyrektora – przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego: 

1) Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada dyrektor 

tej szkoły. 

2) Do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w danej szkole dyrektor szkoły 

powołuje zespół egzaminacyjny. 

3) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku 

choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział w egzaminie gimnazjalnym albo wynikających z 

konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 

egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w 

poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych 

zespołów. 

5) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej 

szkole egzaminu gimnazjalnego, w tym: 

a) Informuje uczniów o egzaminie gimnazjalnym, 

b) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego; 

c) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu 

gimnazjalnego; 

d) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego od momentu odbioru 

materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

6)  Przebieg egzaminu gimnazjalnego jest dokumentowany w protokołach tego egzaminu. 

 

44. Zasady pracy ucznia w czasie egzaminu: 
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1) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku,  

w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 

2) Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie 

można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie, ani korzystać z nich w tej sali. 

3) Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,  

w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania 

egzaminu gimnazjalnego. 

45. Postępowanie z pracami egzaminacyjnymi: 

1) Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wpisani 

do ewidencji egzaminatorów, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują ustalone przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną zasady oceniania rozwiązań zadań. 

2) Prace egzaminacyjne uczniów mogą być sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi 

elektronicznych. 

3) Egzaminatorzy, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka 

obcego nowożytnego. 

4) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu 

egzaminatorów, 

wyznacza przewodniczącego tego zespołu. 

46. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia  uczniowi dany zakres 

albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych  

w komunikacie, 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom. 

47. Informację o przerwaniu i unieważnieniu  egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w 

protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

48. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora: 

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, 

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z 

rozwiązań innego ucznia - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o 

zamiarze unieważnienia temu uczniowi, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę 

informację uczniowi lub jego rodzicom. 

49. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji,  

na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany 

zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Wniosek składa się  

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnej informacji. 

50. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 49, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się 

 z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie. 

51. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio 
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danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w terminie 14 

dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 49, 

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 49. 

52. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, 

pisemną informację o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego, wraz z uzasadnieniem. 

53. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 

unieważnieniu, o której mowa w ust. 52, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia 

do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

54. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia 

otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego 

rodziców. 

55. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni  

od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. 

Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy  

na nie skarga do sądu administracyjnego. 

56. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej 

informacji, o której mowa w ust. 47, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od 

dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym 

unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom. 

57. W przypadku, o którym mowa, uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, albo 

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień. 

58. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 28 pkt 1), dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia. 

59. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem. 

60. W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w ust 46 lub ust.47 pkt 1), 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w ust. 20 i ust. 58, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako "0%". 

61. Zastrzeżenia: 

1) Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić 

zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

2) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców o wyniku rozstrzygnięcia. 
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3) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego albo egzaminu. 

4) W przypadku, o którym mowa w ust.58, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

5) Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku 

do poszczególnych uczniów. 

6) W przypadku niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia 

prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z 

dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego danego ucznia i zarządza jego ponowne 

przeprowadzenie. 

7) Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

62. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 28 pkt 1); 

2) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - w przypadkach, o 

których mowa odpowiednio w ust. 28 pkt 2). 

63. Podczas dokonywania wglądu, uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość 

zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

64. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z wnioskiem o 

weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

65. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o 

którym mowa w ust. 64. 

66. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców, 

słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 od dnia 

otrzymania wniosku , o którym mowa w ust. 64. 

67. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz 

anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie. 

68. Przepisów dotyczących egzaminu gimnazjalnego nie stosuje się do dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

 

Udział uczniów gimnazjum  

w realizacji projektu edukacyjnego 
1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką  nauczyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 
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4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu, o których mowa w ust. 3. 

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa  w art. 

44p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym  na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się  „zwolniony”    albo „zwolniona”. 

8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

Wymagania Edukacyjne  

i Kryteria Oceniania na Poszczególne Stopnie 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia - posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  

- rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie  

- otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i 

zadań domowych - wypowiedzi ucznia są zawsze zgodne z tematem, logiczne, ciekawie ujęte  

- chętnie uczestniczy w dyskusji prezentując własne poglądy 

- zeszyt prowadzi estetycznie, z widoczną inwencją własną  

- zadania domowe wykonywane są zawsze starannie, często z wykorzystaniem źródeł 

pozaszkolnych i z zachowaniem ustalonych terminów 

- sprawnie operuje wiedzą z więcej niż jednego przedmiotu  

- osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 

co najmniej powiatowym. 

 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania                                 

w danej klasie  

- samodzielnie rozwiązuje trudne problemy, syntetyzuje wiadomości, dokonuje analizy zjawisk, 

wyciąga wnioski - potrafi interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, 

zaplanować pracę w zespole  

- zawsze i w pełni jest przygotowany do lekcji, ujawnia zainteresowanie przedmiotem  

- otrzymuje oceny bardzo dobre, rzadziej dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

i zadań  

- konstruuje swoje wypowiedzi skupiając uwagę na rozwiązywaniu problemów, uzasadnia opinie, 

przytacza argumenty, sporadycznie popełnia drobne błędy 
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- chętnie bierze udział w dyskusji, umiejętnie wykorzystując informacje spoza źródeł lekcyjnych  

- zeszyty prowadzi systematycznie i starannie - zadania domowe są dopracowane, nie wymagają 

dodatkowych poprawek  

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym  

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy 

programowej, są one istotne, ale niepełne w stosunku do realizowanego programu nauczania                      

w danej klasie  

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania oraz umiejętnie wykorzystuje wiadomości                                  

w sytuacjach typowych korzystając ze wzorów i przykładów znanych z lekcji                                         

oraz  z podręcznika  

- wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień  

- prawie zawsze jest przygotowany do lekcji  

- otrzymuje oceny dobre, rzadko dostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i 

zadań domowych  

- wypowiada się rzeczowo i spójnie, zawsze na temat, poprawnie ujmując zagadnienia, używa 

terminologii z danej dziedziny wiedzy  

- często i chętnie wypowiada się podczas lekcji, choć nie zawsze jego wypowiedzi są poprawne  

- zeszyty prowadzi w miarę starannie, choć zdarzają mu się drobne uchybienia  

- zadania domowe odrabia systematycznie, w miarę poprawnie, a wszelkie błędy są na bieżąco 

korygowane  

 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym zawarte w podstawie programowej  

- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne korzystając czasami z podpowiedzi 

nauczyciela  

- podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązania zadań typowych  

- otrzymuje oceny przeważnie dostateczne i rzadko niższe ze sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych i zadań domowych  

- bywa, że nie przystępuje do sprawdzianów przedmiotowych, testów sprawnościowych, nie 

oddaje do sprawdzenia prac  oraz nie stara się o zaliczenie ich w innym, wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie  

- wypowiada się ogólnikowo, jednostronnie, czasami nielogicznie, w części niezgodnie          z 

tematem  

- potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i je uporządkować  

- uczestniczy w dyskusji, lecz nie zawsze potrafi użyć rzeczowych argumentów  

- przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów w dużej mierze korzysta z pomocy nauczyciela  

- zeszyty prowadzi w miarę systematycznie, choć niestarannie i z uchybieniami  

- zadania domowe odrabia niesystematycznie, często pojawiają się błędy, których nie stara się 

poprawiać  

 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, czyli elementarne, niezbędne w 

życiu  

- niesystematycznie i powierzchownie przygotowuje się do lekcji  

- konstruuje swoje wypowiedzi w sposób niespójny, z licznymi błędami rzeczowymi, ze 

znacznym odstępstwem od tematu  

- przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odwzorować zaproponowane przez innych rozwiązania, 

wyjaśnić znaczenie niektórych ważniejszych pojęć, rozwiązać typowe zadania o niewielkim 

stopniu trudności  
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- otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych  

- unika pisania sprawdzianów, oddawania prac z przedmiotów: technika, plastyka, i nie 

przystępuje do testów sprawnościowych  

- nie stara się brać udziału w lekcji, podejmuje aktywność tylko wskutek wyraźnej zachęty 

nauczyciela zeszyty prowadzi niesystematycznie, niestarannie, z bardzo licznymi uchybieniami, 

jeśli wykonuje prace domowe, to z licznymi błędami  

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych                          

w programie nauczania - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania                                      

o niewielkim, elementarnym stopniu trudności  

- bardzo często nie odrabia zadań domowych - nie prowadzi zeszytu, a na zajęciach                                            

z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i artystycznych nie angażuje się 

nawet w niewielkim stopniu  

- często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych braków  

- nie chce korzystać z proponowanych mu form pomocy. 

Egzamin Klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli opuścił ponad          

50 % obecności godzin przeznaczonych na zajęcia w planie nauczania.  

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny            

z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów przez głosowanie po uprzednim zasięgnięciu 

opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga szkolnego.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego 

nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2                     

i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się                   

w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,  

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

7. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub 

program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

8. Dla ucznia, który w drodze decyzji,   spełnia  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

3) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz 

4) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym 

mowa  w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie  

naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do 

oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji nauczyciela  danego  języka  obcego  nowożytnego  

zatrudnionego  w innej  szkole,  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10.Przewodniczący komisji  uzgadnia  z uczniem,  o którym  mowa  w  art. 16  ust. 8  oraz 

art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 
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może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze  obserwatorów 

– rodzice ucznia.   

12. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

7) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

9) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

10) imię i nazwisko ucznia; 

11) zadania egzaminacyjne; 

12) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się  odpowiednio  pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                            

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu.  

15. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

 

 

Egzamin Poprawkowy 

 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. W terminie najpóźniej na dzień przed rozdaniem świadectw, rodzice składają podanie do 

dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy dla swojego dziecka.  

3.  Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu.   

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin  poprawkowy   przeprowadza   się   w ostatnim   tygodniu   ferii   letnich,  a w szkole, 

w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, 

nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor 

szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno--wychowawczych. 

7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

4) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

5) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

6) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                        

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
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praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.  

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

Istnieje jednak możliwość promowania raz w ciągu całego etapu edukacyjnego ucznia, który nie 

zdał egzaminu z jednego przedmiotu. Decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje ją 

przez głosowanie, po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy                                 

i pedagoga.  

13. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wymagania podstawowe z danego przedmiotu, dlatego 

maksymalna ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dostateczna. 

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych; 
6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,                    

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

8. Ocenie zachowania podlegają: 

a) kultura osobista - kultura słowa, stosunek do nauczycieli, stosowny wygląd, zachowanie           
w czasie lekcji, przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

b) stosunek  do  nauki  -  wykonywanie  obowiązków  szkolnych,   punktualność, frekwencja, 
udział w konkursach, olimpiadach; 

c) postawa społeczna - postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość                   
o honor i tradycje szkoły, udział w życiu szkoły, praca w samorządzie szkolnym i na rzecz 

szkoły, 
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d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

e) zaangażowanie i udział w obowiązkowym projekcie edukacyjnym (koniec trzeciego etapu 
edukacyjnego). 

9. Bieżące zachowanie uczniów potwierdza się wpisami w dzienniku ocen cząstkowych: 6, 5, 1. 
Oceny cząstkowe wychowawca bierze pod uwagę przy ustalaniu końcowej oceny zachowania. 

10. Ocena zachowania nie ma wpływu na bieżące stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych. 

11. Ocenę z zachowania wystawia wyłącznie wychowawca najpóźniej na tydzień przed 

konferencją. Powinien on wziąć pod uwagę opinię innych nauczycieli uczących w danej klasie 
oraz ocenianego ucznia. Wychowawca zobowiązany jest do uzasadnienia wystawienia oceny 

nagannej. 

12. Jedno z niżej wymienionych zachowań obniża ocenę proponowaną przez wychowawcę, 

nauczycieli i klasę: 

a) palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu na terenie szkoły i poza nią; 

b) nieusprawiedliwione godziny lekcyjne; 

c) spóźnienia na lekcje; 
d) aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i kolegów; 

e) niszczenie mienia szkoły, 

f) wulgarne słownictwo; 
g) pobicie kolegi; 

h) nieodpowiedni strój i wygląd 

Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie 
nieobecności są usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga 
potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych, 

- w środowisku klasowym i szkolnym jest autorytetem, umie skupić wokół siebie  przyjaciół             
i kolegów oraz zorganizować do pozytywnej działalności, 

- zawsze   przestrzega   ustaleń   władz   szkolnych,   nauczycieli,   samorządu szkolnego                    
i klasowego, postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły i dobrem szkolnej społeczności, 

przestrzega zasad bezpieczeństwa, 
- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 
- jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, 

- szanuje mienie własne, kolegów i szkolne, 
-  twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania, 

- wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków, 
- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

- pielęgnuje tradycje szkoły i dba o jej honor, 

- wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną 
dotyczącą przeszłości naszego narodu, 

- godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską. 
- podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu 

projektu,  aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach 
jego realizacji. 
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bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień, a wszystkie 
nieobecności są usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkolnego, kolegów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga 
potrzebującym, staje w obronie pokrzywdzonych, 

- zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i 
klasowego, postępuje zgodnie ze Statutem Szkoły i dobrem szkolnej społeczności, 

przestrzega zasad bezpieczeństwa, 
- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 
- jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, 

- szanuje mienie własne, kolegów i szkolne, 

- twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania 
- wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków, 

- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

- pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków 

zespołu. 

 

dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia oraz ewentualne spóźnienia i nieobecności są 
usprawiedliwione, 

- dotrzymuje tygodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności, 

- z szacunkiem  odnosi  się  do  nauczycieli,  kolegów,  personelu  szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i Statutu Szkoły, 

- jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku do koleżanek 

i kolegów, 
- stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego 

oraz postępować zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły, 
- dba o estetykę swojego wyglądu, 

- dobrze wykonuje swoje obowiązki szkolne, 
- stara się angażować w życie klasy i szkoły, 

- wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd, wyrządzone krzywdy i szkody 
naprawia, 

- prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując 
pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- sporadycznie jest niepunktualny i zdarza mu się niesystematycznie uczęszczać na zajęcia, 

- zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać się na lekcjach przerwach i poza szkołą  oraz               
w   stosunku   do   kolegów,   nie   zawsze   przestrzega  zasad bezpieczeństwa i Statutu Szkoły, 

- nie zawsze przestrzega ustaleń dyrekcji, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz 
Statutu Szkoły, 

- bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją winą obarcza innych, 
wykorzystuje słabszych, 

- nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu, 
- bywa nieprzygotowany do zajęć, 
- nie zawsze dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia, 
- słabo angażuje się w życie klasy i szkoły 
- zdarza mu się nie wypełniać powierzonych funkcji i obowiązków, ale reaguje na uwagi                   
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i ostrzeżenia  opiekunów,  wychowawców,  nauczycieli  i  innych pracowników szkoły, 
- dba o honor i dobre imię szkoły, 
- wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się 
nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 
 

nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- używa niecenzuralnego słownictwa, okazuje brak szacunku, lekceważąco i arogancko odnosi 
się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

- świadomie dąży do zakłócenia spokoju; 

- lekceważy formy grzecznościowe, 
- swoim  zachowaniem  zagraża  bezpieczeństwu  uczniów  i  wszystkich pracowników szkoły, 

- niszczy mienie cudze i społeczne, 
- narusza zasady Statutu Szkoły, łamie zasady bezpieczeństwa, nie podejmuje prób poprawy 

swojego zachowania, 
- opuszcza bez uzasadnienia dni nauki szkolnej, 

- otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta kara uległa 
zapomnieniu, 

- często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał 
współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy                   

i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 
 

naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- nagminnie używa niecenzuralnego słownictwa, narusza godność uczniów i wszystkich 

pracowników szkoły, 

- ma jakikolwiek kontakt z wszelkiego używkami  i  środkami  odurzającymi (np. pali papierosy, 
pije alkohol), 

- swoim    zachowaniem    zagraża    bezpieczeństwu    uczniów    i    wszystkich pracowników 
szkoły, 

- świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne, kradnie, 
- wchodzi w konflikt z prawem (np. próby wymuszenia, zastraszania innych, pobicia i znęcanie 

się nad innymi, udowodniona kradzież), 
- systematycznie (uporczywie) narusza zasady Statutu Szkoły, łamie w sposób rażący  zasady  

bezpieczeństwa,   nie  podejmuje   prób  poprawy  swojego zachowania, 
- opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, 

- otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta kara uległa 
zapomnieniu, 

- dopisuje oceny, fałszuje dokumenty, 
- nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo 

rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca 
zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.  

  

Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)                     

o przewidywanych  

rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

 

1. Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej wpisując ją do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce             

na tydzień przed klasyfikacją roczną. 

2. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje                                
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o przewidywanych ocenach, w formie pisemnej na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice potwierdzają tę informację 

podpisem na liście obecności.  

3. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia wychowawcę klasy i nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób.  

4. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy informuje rodziców o zagrożeniu ocenami 

niedostatecznymi w inny sposób, np. telefonicznie lub listem poleconym.  

5. Rodzice nieobecni na zebraniu mają prawo do powyższych informacji poprzez 

indywidualny kontakt z wychowawcą lub nauczycielami. 

 

Warunki i Tryb Poprawiania  

Przewidywanej  

Rocznej Oceny Klasyfikacyjnej  zajęć edukacyjnych i zachowania 

 
1. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę dopuszczającą                                     

lub niedostateczną, może złożyć do dyrektora gimnazjum podanie o przeprowadzenie 

egzaminu sprawdzającego w celu poprawienia oceny, która została wpisana przez nauczyciela 

do dziennika na tydzień przed klasyfikacją roczną. 

2. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego tylko z jednego 

przedmiotu lub z co najwyżej dwóch przedmiotów.  

3. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) składają podanie z umotywowaną prośbą 

najpóźniej na cztery dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. Do podania należy dołączyć zeszyt z danego przedmiotu (jeżeli na tym 

przedmiocie są prowadzone zeszyty).  

4. O przyjęciu lub odrzuceniu podania o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego 

decyduje dyrektor gimnazjum, po uprzednim przeanalizowaniu stopni cząstkowych oraz 

nieobecności na danym przedmiocie.  

5. Jeżeli dokumentacja przebiegu oceniania potwierdza ustalony przez nauczyciela stopień, 

oznacza to, że odwołanie jest bezzasadne.  

6. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający musi odbyć się przed 

końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

7. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor gimnazjum powołuje 

komisję egzaminacyjną, w składzie której przewagę mają nauczyciele przedmiotu, którego 

dotyczy egzamin, lub przedmiotów pokrewnych.  

8. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał obowiązujący w danym roku szkolnym                   

z danego przedmiotu, zgodny z wymaganiami edukacyjnymi.  

9. Egzamin ma postać pisemną i ustną, a w przypadku przedmiotów artystycznych                          

i wychowania fizycznego także ćwiczeń praktycznych. Prace uczniów pozostają w szkole             

i w razie potrzeby udostępniane są do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).  

10. Przeprowadzony egzamin nie może spowodować zmiany dotychczasowej oceny na 

niekorzyść ucznia.  

11. Uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć regulamin szkoły, skutkiem czego obniżono mu 

ocenę zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną, umotywowaną prośbą           

o umożliwienie mu podwyższenia o jeden stopień przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Pozytywne rozpatrzenie prośby zobowiązuje ucznia do:  

a. zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie lub szkodzie  

b. poprawy swojego zachowania; w tym czasie uczeń nie może popełnić żadnego 

wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły  

c. wykonania dodatkowej pracy na rzecz szkoły w terminie i zakresie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły; wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

decyzji dyrektora szkoły  
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12. Niespełnienie wyżej wymienionych wymogów spowoduje pozostawienie dotychczasowej 

oceny zachowania. 

 

 Warunki i tryb uzyskiwania  

wyższych niż przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych 
  

1. Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:  

 - systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  

 - systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

 - aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

 - napisanie każdej pracy pisemnej;  

 - usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

 - wykonywanie zadań domowych;  

 - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych przez 

nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania;  

 - systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności.  

 2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły 

o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.  

 3. Wniosek, o którym mowa w ust.2 uczeń lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły           

w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej.  

 4. Dyrektor po rozmowie z nauczycielem  prowadzącym dane zajęcia edukacyjne jest 

zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku (o którym mowa w ust.2)  w oparciu          

o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w ust.1, oraz ustalić 

termin i sposób poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 5. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania.  

 

Warunki i tryb uzyskiwania  

wyższych niż przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 
  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną zachowania mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie oceny 

zachowania do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji                       

o przewidywanej ocenie Wniosek powinien być wyrażony w formie pisemnej.  

2. Dyrektor  jest zobowiązany w terminie 3 dni rozpatrzyć wniosek. Przeprowadza rozmowę 

z wychowawcą klasy i uczniem. Dokonuje analizy dokumentacji wychowawcy klasy 

dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz przestrzegania zapisów 

prawa dotyczących ustalania trybu   tej oceny, a w szczególności:  

- wywiązywania się z obowiązków ucznia,  

 - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

 - dbałość o honor i tradycje szkoły,  

 - dbałość o piękno mowy ojczystej,  

 - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne o raz innych osób,  

 - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

 - okazywanie szacunku innym osobom.  
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 3. Dyrektor pozytywnie rozpatruje wniosek, pod warunkiem, że uczeń spełnia wszystkie 

wymienione kryteria w ust. 2.  

 4. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                         

o podjętej decyzji w formie pisemnej. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest 

ostateczna w tym trybie postępowania.  

 

Tryb odwoławczy  

od  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

lub roczna oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych  

  

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.   

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

4. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Uzasadnione 

zastrzeżenia wyrażone w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie 2 dni                               

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję,               

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej                 

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

9. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami.  

10.  W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 
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b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne         

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia 

edukacyjne        

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa                                

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik sprawdzianu, 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


