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§ 1 

 

 

1. Ocenianiu podlegają:    

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

 

§ 2 

 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania  

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 
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8) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

 

§ 3 

 

 

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

przekazanie 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.  

2. Ocenianie obejmuje : 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych      

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                   z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;  

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach          i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach; 

8) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie ucznia z religii, etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

§ 4 
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 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują  uczniów oraz rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt.1, nauczyciel dostosowuje 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;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3 niniejszego ustępu, 

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 zatrudnionych w szkole. 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez    

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

3. Wychowawca oddziału, na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

 1) warunkach i sposobie oraz  kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

§ 5 
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1.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia,  jak i jego rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób 

określony w Statucie Szkoły. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom. 

4. Zobowiązuje się każdego ucznia do posiadania  zeszytu korespondencji. 

5. Każda ocena wyrażona stopniem powinna być przez nauczyciela pisemnie lub ustnie 

uzasadniona. 

6. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji danego 

przedmiotu. 

8. Rodzice mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi pracami w trakcie zebrań rodzicielskich 

lub na indywidualne życzenie – w szkole. 

9. Szczegółowe omówienie postępów i osiągnięć ucznia dokonywane będzie na zebraniach 

rodzicielskich lub w trakcie spotkań indywidualnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 
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1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, 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.  

 

2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 

wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia          w 

formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w formie do wyboru dla ucznia. 

 

§ 7 

 

1. 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.  

1a. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanym przez lekarza, na czas określony  

w tej opinii.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.1 uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 
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1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, 

specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  etapie 

edukacyjnym; 

2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 

ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym          z zespołem 

Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni 

specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.  

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 może również nastąpić w przypadku ucznia, który 

posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego 

nauczania- na podstawie tego orzeczenia. 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, 

„zwolniona” . 

 

 

 

 

 

§ 9  
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1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego 

szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych              

i  rocznych z jego przedmiotu. Kryteria te są  jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy, 

z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. 

 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych, roczne oraz 

końcowe oceny   klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali:  

 

 Cyfrowo Słownie Skrót 

1)  6 celujący cel 

2)  5 bardzo dobry bdb 

3)  4 dobry db 

4)  3 dostateczny dst 

5)  2 dopuszczający dop 

6)  1 niedostateczny ndst 

 

 

 

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

w ust. 2 pkt 1-5. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  w ust. 2 pkt 

6. 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

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

odpowiednich wymagań i warunków kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  
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 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum 

oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich, albo wybranych 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne          i roczne 

oceny klasyfikacyjne zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

7. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:  

1) zakres wiadomości ; 

2) zakres umiejętności; 

 

8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania szczegółowych kryteriów oceniania     

z poszczególnych przedmiotów. 

9. Częstotliwość ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów wpływających na ocenę 

klasyfikacyjną śródroczną i roczną powinna być wystarczająca, aby nauczyciel mógł 

sklasyfikować  ucznia. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym 

brzmieniu. 

10. Oceny bieżące wpisuje się do dziennika cyfrowo, natomiast klasyfikacyjne śródroczne         

i roczne w pełnym brzmieniu. 

11. W klasach  I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są  ocenami  opisowymi.  

12. Bieżące osiągnięcia i postępy uczniów w kl. I – III szkoły podstawowej oceniane są za 

pomocą skali punktowej: 6 punktów (6p.), 5 punktów (5p.), 4 punkty (4p.), 3 punkty (3p.), 2 

punkty (2p.), 1 punkt (1p.), 

13. Ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku 

lekcyjnym zgodnie z ustalonymi punktami 

14. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

wypełnieniu dla każdego ucznia karty opisowej. Każdy wychowawca klas I-III szkoły 

podstawowej ma obowiązek przekazania karty półrocznej opisowej jej rodzicom podczas 

półrocznego spotkania z rodzicami.  

15. Ocenianie klasyfikacyjne  roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia 

oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego 

wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego, natomiast z przedmiotu religii jest ocena 

wyrażona stopniami szkolnymi od niedostatecznego do celującego.    

16. Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej stosują różnorodne 

formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).  
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17. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są  

ocenami opisowymi.   

18. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

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

się oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć. 

 

 

§ 10 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po   

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. 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. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustalone przez wychowawcę obejmują 

stosunek do obowiązków szkolnych, aktywność  i kulturę osobistą. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i w klasach dotychczasowego gimnazjum roczną 

ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala się według następującej skali:      

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre;        

4) poprawne;       

5) nieodpowiednie;  

6) naganne. 

5. W klasach  I - III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną  opisową. 
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6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia   

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,       w 

tym Publicznej Poradni Specjalistycznej.  

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. 

 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń za: 

a) chętne i aktywne angażowanie się w życie klasy i szkoły,  

b) poszanowanie symboli narodowych i religijnych, noszenie biało-

granatowego/biało-czarnego  stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, 

c) aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego,   

d) aktywne włączanie się w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,  

e) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz szkoły, klasy lub środowiska, 

wykazanie samodzielności, odpowiedzialności,  

f) aktywny i systematyczny udział w pracy kół zainteresowań, organizacji 

działających na terenie szkoły, 

g) pracę w organizacjach i klubach pozaszkolnych (na wniosek władz klubu), 

h) chętne angażowanie się w pomoc kolegom w nauce,  

i) godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach  i imprezach pozaszkolnych,  

j) udział w konkursach i olimpiadach zewnętrznych, wymagających przejścia 

eliminacji szkolnych,   

k) wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły, 

l) brak spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych,  

m) wzorowe pełnienie dyżurów klasowych, same pozytywne uwagi, 

n) pilne, systematyczne i sumienne przygotowywanie się do lekcji,   

o) wysoką kulturę osobistą (używanie kulturalnego języka,  koleżeńskość              i 

życzliwość dla innych, szanowanie prywatności drugiej osoby, uczciwość), 

p) dbanie o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i higienę osobistą (schludny ubiór        i 

wygląd: mały dekolt, zasłonięte ramiona i talia, stonowane kolory ubioru, brak 

makijażu, naturalny kolor włosów, skromne uczesanie, paznokcie nie 

pomalowane, czysty strój gimnastyczny) oraz estetykę otoczenia, 
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q) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, 

r) brak problemów wychowawczych, 

s) wrażliwość na ludzi niepełnosprawnych i starszych, 

t) reagowanie na złe zachowania kolegów w różnych sytuacjach i miejscach, 

u) wykazanie się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaganie członków zespołu w realizacji 

poszczególnych zadań w ramach projektu wykazanie się umiejętnością 

dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków; 

 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, za: 

a) chętne angażowanie się w życie klasy i szkoły, 

b) poszanowanie symboli narodowych i religijnych, noszenie biało-

granatowego/biało-czarnego  stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, 

c) aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego,   

d) włączanie się w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,  

e) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz szkoły, klasy lub środowiska, 

wykazanie samodzielności, odpowiedzialności,  

f) aktywny i systematyczny udział w pracy kół zainteresowań, organizacji 

działających na terenie szkoły, 

g) chętne angażowanie się w pomoc kolegom w nauce,  

h) większość pozytywnych uwag, 

i) reprezentowanie szkoły w uroczystościach  i imprezach pozaszkolnych,  

j) udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych 

zewnętrznych,    

k) wypełnianie postanowień regulaminu szkoły, 

l) usprawiedliwione wszystkie nieobecności i nie więcej niż 3 spóźnienia w roku 

szkolnym,  

m) systematyczne i sumienne przygotowywanie się do lekcji,   

n) wysoką kulturę osobistą (używanie kulturalnego języka,  koleżeńskość              i 

życzliwość dla innych, szanowanie prywatności drugiej osoby, uczciwość), 

o) dbanie o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i higienę osobistą (schludny ubiór       i 

wygląd: mały dekolt, zasłonięte ramiona i talia, stonowane kolory ubioru, brak 

makijażu, naturalny kolor włosów, skromnie uczesane, paznokcie nie 
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pomalowane, czysty strój gimnastyczny, czyste paznokcie, włosy) oraz estetykę 

otoczenia, 

p) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, 

q) brak problemów wychowawczych (palenie papierosów, picie alkoholu, 

używanie środków szkodzących zdrowiu, zachowania egoistyczne), 

r) wrażliwość na ludzi niepełnosprawnych i starszych, 

s) reagowanie na złe zachowania kolegów w różnych sytuacjach i miejscach, 

t) wykazanie się samodzielnością we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego, wspomaganie członków zespołu w realizacji poszczególnych 

zadań w ramach projektu; 

 

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, za:  

a) angażowanie się w życie klasy i szkoły, 

b) poszanowanie symboli narodowych i religijnych, noszenie biało-

granatowego/biało-czarnego  stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, 

c) aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego,   

d) udział w pracach kół zainteresowań oraz w organizacjach działających na terenie 

szkoły, 

e) pełnienie dyżurów klasowych, większość pozytywnych uwag, nie więcej niż 2-

3 krotne uwagi negatywne zachowania (np.: przeszkadzanie w prowadzeniu 

lekcji), 

f) branie udziału w uroczystościach szkolnych lub pozaszkolnych,  

g) angażowanie się w co najmniej jedną z form pracy na rzecz szkoły poprzez 

udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, 

akademiach okolicznościowych, 

h) wypełnianie postanowień regulaminu szkoły, 

i) usprawiedliwione nieobecności i nie więcej niż 4 spóźnienia w roku szkolnym,  

j) sporadyczne nieprzygotowanie do lekcji (brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń, 

pomocy i przyborów), 

k) zachowywanie się kulturalne w większości sytuacji, sporadyczne zapominanie 

o zwrotach grzecznościowych,  

l) przygotowywanie się do lekcji, 

m) dbanie o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i higienę osobistą (schludny ubiór       i 

wygląd: mały dekolt, zasłonięte ramiona i talia, stonowane kolory ubioru, brak 
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makijażu, naturalny kolor włosów, skromnie uczesane, paznokcie nie 

pomalowane, czysty strój gimnastyczny, czyste paznokcie, włosy) oraz estetykę 

otoczenia, 

n) szanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, 

o) brak problemów wychowawczych (palenie papierosów, picie alkoholu, 

używanie środków szkodzących zdrowiu, zachowania egoistyczne), 

p) wrażliwość na ludzi niepełnosprawnych i starszych, 

q) reagowanie na złe zachowania kolegów w różnych sytuacjach i miejscach, 

r) uczestniczenie w większości działań projektowych, wykonywanie 

przydzielonych zadań, współpracę z zespołem, 

 

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń za: 

a) sporadyczne angażowanie się w co najmniej jedną z form pracy na rzecz szkoły 

poprzez udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach 

sportowych, akademiach okolicznościowych, 

b) poszanowanie symboli narodowych i religijnych, sporadyczny brak biało-

granatowego/biało-czarnego  stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, 

c) udział w 1-2 imprezach i uroczystościach szkolnych, 

d) udział w pracach kół zainteresowań,  

e) staranie się wypełniania dyżurów klasowych, 

f) wypełnianie większości postanowień regulaminu szkoły, 

g) brak usprawiedliwionych nieobecności ( 14 godzin) i spóźnienia w roku szkolnym 

(powyżej 4),  

h) wielokrotne nieprzygotowanie do lekcji (brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń, 

pomocy i przyborów), 

i) uwagi negatywne zachowania (np.: przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, nie 

wywiązywanie się z powierzonych zadań), 

j) niekulturalne zachowywanie się w większości sytuacji, zapominanie                o 

zwrotach grzecznościowych,  

k) dbanie o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i higienę osobistą (schludny ubiór       i 

wygląd: mały dekolt, zasłonięte ramiona i talia, stonowane kolory ubioru, brak 

makijażu, naturalny kolor włosów, skromnie uczesane, paznokcie nie 

pomalowane, czysty strój gimnastyczny, czyste paznokcie, włosy) oraz estetykę 

otoczenia, 
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l) szanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, 

m) stwarzanie sporadycznych problemów wychowawczych, (np.: palenie 

papierosów, picie alkoholu, używanie środków szkodzących zdrowiu, 

zachowania egoistyczne), 

n) wrażliwość na ludzi niepełnosprawnych i starszych, 

o) brak reagowania na złe zachowania kolegów w różnych sytuacjach i miejscach, 

p) uczestniczenie w części działań projektowych, niesamodzielne wykonywanie 

przydzielonych zadań, małą współpracę z zespołem, 

 

  5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który oprócz uchybień wymienionych 

wyżej, dodatkowo: 

a) wielokrotnie: 

 nie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów, 

 nie podporządkowuje się zaleceniom dyrektora i nauczycieli, 

 nie okazuje należytego szacunku pracownikom szkoły, 

 samowolnie opuszcza klasę lub szkołę w czasie trwania zajęć, 

 sprowokował lub uczestniczył w bójce, 

 wagaruje (opuszcza lekcje) – powyżej 2 dni nieusprawiedliwione, 

 kłamie, bywa nieuczciwy, 

 nie odrabia zadań domowych, nie przynosi zeszytów i przyborów, stroju na wf, 

b) jednokrotnie: 

 podrobił podpis rodzica lub nauczyciela, 

 sfałszował ocenę, 

 jest agresywny, jego zachowanie zagroziło zdrowiu i bezpieczeństwu innych, 

 pobił ucznia doprowadzając do uszkodzenia ciała, 

 świadomie ukradł lub zniszczył cudzą własność, 

 wymusił pieniądze od kolegi, 

 posiadał lub palił papierosy na terenie szkoły, 

 używał środków odurzających, 

 nie podjął żadnej pracy na rzecz szkoły i klasy, 

 nie dbał o higienę osobistą i estetykę otoczenia, 

c) jest często upominany i nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, 
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d) przystąpił do pracy nad projektem ale nie wykonał żadnego z przydzielonych 

zadań w stopniu zadawalającym, opóźniał pracę zespołu i stwarzał konflikty; 

 

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który wyraźnie lekceważy obowiązki szkolne 

i oprócz uchybień wymienionych wyżej, dodatkowo: 

a) wielokrotnie: 

 niszczy z premedytacją mienie szkolne i innych uczniów, 

 nie szanuje innych osób, 

 ma lekceważący stosunek do wydarzeń szkolnych, 

  ma ironiczny, złośliwy stosunek do osób starszych, potrzebujących, 

niepełnosprawnych, 

 bardzo często opuszcza godziny lekcyjne oraz spóźnia się bez 

usprawiedliwienia, 

 dopuszcza się kradzieży,  

 wchodzi w konflikt z prawem, 

 podrabia podpisy rodziców, fałszuje oceny, 

 dezorganizuje i utrudnia działania innym, złośliwie przeszkadza na lekcjach, 

 bierze udział w bójkach 

 pije, posiada lub rozprowadza alkohol na terenie szkoły, 

 używa, posiada lub rozprowadza narkotyki i substancje psychotropowe na 

terenie szkoły,  

 posiadał, używał lub rozprowadzał papierosy na terenie szkoły, 

 jest agresywny, jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 znęca się nad słabszymi lub młodszymi, 

 wymusza pieniądze lub inne korzyści na kolegach, 

 wykorzystuje lub przymusza kolegów do czynów niecnych,  

 nie podejmuje żadnej pracy na rzecz szkoły, 

 nie wykazuje chęci poprawy zachowania. 

b) odmówił udziału w pracach projektu edukacyjnego lub nie wykonał 

żadnych   z powierzonych  zadań. 
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1. Oceny wz, bd, db, pop mogą być obniżone o jeden stopień, jeśli uczeń spełnił niższe niż 

wymagane na daną ocenę kryteria dotyczące angażowania się w pracę na rzecz Szkoły. 

2. Oceny od nagannej do bardzo dobrej mogą być podniesione o jeden stopień, jeśli uczeń 

angażuje się w pracę na rzecz szkoły w zakresie wymaganym w kryteriach na ocenę wzorową. 

3. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej, jeśli jego postawa na zewnątrz 

Szkoły jest sprzeczna z postawą prezentowaną w Szkole. 

4. Uczeń nie może również otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej, a oceny dobra lub 

poprawna mogą zostać obniżone o stopień, jeśli poza terenem Szkoły rażąco narusza on ogólnie 

przyjęte normy dobrego zachowania. 

5. Przepisy zawarte w p.3 i 4 mogą być zastosowane tylko wówczas, gdy wymienione            w 

nich zdarzenia zostały rzetelnie udokumentowane i dokonano odpowiednich wpisów do 

Zeszytu Wychowawczego oraz Dziennika Lekcyjnego o zaistniałych zdarzeniach. 

6. Zastosowanie przepisów p. 3 i 4 jest możliwe po wcześniejszym poinformowaniu ustnym 

lub pisemnym rodzica (prawnego opiekuna) ucznia przez wychowawcę o zaistniałych 

zdarzeniach oraz wynikających z nich konsekwencjach w ocenie zachowania. Informacji,       o 

której tu mowa, należy dokonać niezwłocznie.  

7. Ocenianie cząstkowe zachowania:  

a) wszystkie uwagi o uchybieniach ucznia, postępach w zakresie poprawy zachowania, 

jak i jego angażowaniu się w prace na rzecz Szkoły są odnotowywane w Zeszycie 

Wychowawczym przez nauczycieli lub wychowawcę klasy; 

b) uwagi dotyczące istotnych uchybień w sprawach ważnych oraz uchybień względem 

zakazów obowiązujących na terenie Szkoły są obowiązkowo zgłaszane Zespołowi 

Wychowawców, który poleca wychowawcy odnotowanie ich w Dzienniku Lekcyjnym na 

stronie Uwagi o uczniach, dokonując uprzedniej analizy nagannego zachowania się ucznia oraz 

decydując o podjęciu odpowiednich działań zaradczych względem tegoż zachowania; 

c) na podstawie uwag, o których mowa w p. 7 a i b , wychowawca klasy wystawia 

każdemu uczniowi co najmniej trzy cząstkowe oceny zachowania na półrocze, zachowując przy 

tym kryteria ocen  zachowania; 

d) w ocenianiu cząstkowym dotyczącym angażowania się w prace na rzecz Szkoły: 

- ocenę nieodpowiednią wystawia się wówczas, gdy w ocenianym okresie uczeń nie podjął 

żadnej formy aktywności, 

- ocenę naganną wystawia się wówczas, gdy w ocenianym okresie uczeń odmówił podjęcia 

proponowanej mu formy aktywności bez podania ważnej przyczyny. 
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e) ocena cząstkowa jest wskaźnikiem systematyczności pracy ucznia nad sobą oraz 

stopnia poprawy jego zachowania; 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 9 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Pierwsze półrocze kończy się w ostatnim tygodniu stycznia.(Jeżeli w ostatni tydzień stycznia 

wypadają ferie zimowe, to półrocze kończy się w tygodniu poprzedzającym ferie). 

3. Drugie półrocze kończy się w ostatnim tygodniu przed feriami letnimi. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w  ostatnim tygodniu pierwszego półrocza, 

klasyfikację końcową przeprowadza się w ostatnim tygodniu drugiego półrocza. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

6.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

   a) śródrocznej i rocznej,  

        b) końcowej. 

7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że           w  

oddziałach klas I- III w przypadku: 

 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę 

 klasyfikacyjną z tych zajęć; 

 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną       z 

tych zajęć. 
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10. Klasyfikacji  końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 

 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy 

programowo  najwyższej; 

 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w oddziale klas programowo niższych; 

 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

13. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

15. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych          i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych  są ocenami opisowymi. 

16. Roczne oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV szkoły podstawowej oraz w klasach 

dotychczasowego gimnazjum, ustala się w stopniach wg 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. 

17. Stopnie, o których mowa w ust. 16 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 16 pkt 6. 

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

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

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe                    i 

edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 
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19. Śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

20. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

21. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną  ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 10 

 

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych ucznia klas IV – VIII oraz klas dotychczasowego 

gimnazjum przekazywane są rodzicom w formie pisemnego zestawienia opatrzonego 

podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne śródroczne  zachowania i zajęć 

edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej 

podpisem wychowawcy. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem 

półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych       i rocznych 

ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach 

niedostatecznych oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów w formie pisemnej . 

  3. Nauczyciele zajęć edukacyjnych są zobowiązani wypisać w dzienniku lekcyjnym osoby      

zagrożone oceną niedostateczną. Uczeń i rodzice o zagrożeniu oceną niedostateczną będą 

poinformowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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Informacji tej wychowawca udziela bezpośrednio rodzicowi, a w przypadku niezgłoszenia się 

do szkoły -  telefonicznie lub  listownie. 

4. Rodzice, którzy nie mogą skontaktować się z wychowawcą będą informowani  poprzez: 

1)  Adnotację w zeszycie przedmiotowym;  

2)  Korespondencję listową; 

3) Rozmowę telefoniczną. 

 

5. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują                    

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                     

o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, ucznia i rodziców ucznia 

wpisem oceny proponowanej  do zeszytu przedmiotowego lub korespondencyjnego            ( 

wf.) Oceny o których mowa muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym                     w 

wydzielonej rubryce. 

6.  Rodzice  mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji dotyczących 

proponowanych ocen, podpisać informację. 

7. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

 8. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych  

i dodatkowych może być zmieniona, jeżeli średnia ocen głównych uzyskanych przez ucznia 

osiągnęła próg co najmniej 0,5 lub więcej. 

9. Do ocen głównych zalicza się oceny uzyskane przez ucznia z odpowiedzi ustnych, 

sprawdzianów, pisemnych zadań klasowych, kartkówek, zaś w przypadku przedmiotów 

artystycznych i informatyki oceny z prac zaliczeniowych. 

Sposób obliczania średniej: 

  Ocena z „+” podnosi jej wartość o 0,5 

  Ocena z „-„ obniża jej wartość o 0,25 

   Np.: +3=3,5 

          -4=3,75 

10. Uczeń, który spełnia warunki wymienione w pkt. 8 i 9 zwraca się z pisemnym wnioskiem 

do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy o poprawienie przewidywanej rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej w terminie do 3 dni od daty uzyskania wpisu o ocenie przewidywanej.         11. 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole i niemożliwości dowiedzenia się o uzyskanej 

ocenie przewidywanej, w interesie ucznia jest dowiedzieć się o zaproponowanej przez 

nauczyciela ocenie przewidywanej. Ocena przewidywana nie jest oceną wiążącą. 

12. Ocena przewidywana może być poprawiona, jeżeli uczeń w terminie uzgodnionym            z 

nauczycielem przedmiotu i w formie sprawdzianu pisemnego wykaże się wiadomościami     i 

umiejętnościami na ocenę wyższą niż wcześniej przewidywana. Sposób punktacji i kryteria 

oceniania ustali nauczyciel przedmiotu, zaś uczeń zostanie zapoznany z nimi przed 

rozpoczęciem pisania sprawdzianu. 

13. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia. 

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

14. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może 

mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

15. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny  zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego Zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, 

ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty 

ucznia lub jego rodziców ,dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć 

pozaszkolnych ucznia. 

16. Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania, w terminie 7. dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia 

lub jego rodziców. 

17. Dyrektor Szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor Szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu. 



 
 

23 

18. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

19. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

  1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

  2) termin spotkania zespołu; 

  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

20. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

21. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzona przez ucznia podpisem. 

22. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

23. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

24. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 

 

§ 11 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
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trybu ustalania tej oceny Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w 

części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

4. Dyrektor Szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania winno odbyć się: 

a) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową; 

b) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać 

świadectwa promocyjne. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin,              o 

którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany   przez    Dyrektora  szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia 

edukacyjne  w danym oddziale, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 
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szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

Dyrektorem tej szkoły. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,                   

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) skład komisji, 

 b) termin posiedzenia komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia; 

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 12 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
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1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy  programowo wyższej lub nie kończy szkoły 

podstawowej bądź dotychczasowego gimnazjum. 

2. Uczeń powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, czy klasę dotychczasowego gimnazjum 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy odpowiednio  do egzaminu 

ósmoklasisty czy gimnazjalnego.  

3. Uczeń kończy szkołę podstawową bądź dotychczasowe gimnazjum, jeżeli uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VIII szkoły 

podstawowej bądź III dotychczasowego gimnazjum wyższe od oceny niedostatecznej          i 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty czy gimnazjalnego w ostatnim roku nauki szkoły 

podstawowej, dotychczasowego gimnazjum z zastrzeżeniem pkt.6 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej             z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1)realizujący indywidualny program lub tok nauki; 

2)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie 

ustala się dla niego oceny zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki,  zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.. 

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której 

uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający            

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania  egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy              w 

wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 
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22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona               

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 13 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych uczeń, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem 

 egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, 

techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela 

pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

 w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 
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4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć             z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 14 

 

PROMOWANIE 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III Szkoły 

Podstawowej. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II Szkoły Podstawowej do oddziału 

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. 
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4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie               

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach dotychczasowego 

gimnazjum 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 oddziału 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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

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

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

11. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, roczne oceny klasyfikacyjnego 

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego. 

12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11 powtarza ostatni oddział 

klasy i przystępuje do  egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

 

 

13. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał                    

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczeń klasy III gimnazjalnej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej 

w roku szkolnym 2017/ 2018 powtarza tę klasę i przystępuje do egzaminu gimnazjalnego 

roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza. 
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15. Uczeń klasy II gimnazjalnej, który nie otrzymał w roku szkolnym 2017/ 2018 promocji do 

klasy III gimnazjalnej, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

16. Uczeń klasy III gimnazjalnej, który nie ukończył szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019,              

z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 15 

 

                                                      PROJEKT EDUKACYJNY 

 

1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  

rozwiązanie  konkretnego problemu,  z zastosowaniem  różnorodnych  metod. 

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 15 maja  

każdego  roku  szkolnego. 

5. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez 

wychowawcę oddziału o warunkach  realizacji  projektu  edukacyjnego. 

6. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej  

ulotki  informacyjnej. 

7. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami 

uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty 

oraz liczby zespołów, które  poszczególni  nauczyciele  obejmą  swoją opieką. 

8. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje  

następujące  działania: 

1) wybranie  tematu  projektu  edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego; 

3) zaplanowanie etapów  jego  realizacji ; 

4) wykonanie zaplanowanych działań ; 

5) publiczne  przedstawienie rezultatów  projektu  edukacyjnego. 

6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
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9. Nauczyciel – opiekun projektu przekazuje wychowawcy oddziału klasy pisemną informację 

o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie  

przed klasyfikacją śródroczną  i  roczną. 

10. Wychowawca oddziału  jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie 

nauki w  gimnazjum uczestniczył  w  realizacji  co  najmniej  jednego projektu edukacyjnego. 

11. Zaangażowanie ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ustalanie przez wychowawcę 

oddziału oceny z zachowania zgodnie z zapisami  zawartymi w Statucie Szkoły. 

12. Ocena udziału w każdym projekcie może być także wyrażoną oceną szkolną z jednego lub 

kilku przedmiotów. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował 

więcej niż jeden projekt edukacyjny, on sam podejmuje decyzję który z nich zostanie 

wpisany na świadectwie.       

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia                  w 

realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

15. W przypadkach, o których mowa u ust. 14, na świadectwie ukończenia gimnazjum,                    

w   miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuję się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 

 

 

 

§ 16 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  ORAZ EGZAMIN GIMNAZJALNY 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych                          

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu 

sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. W klasie trzeciej gimnazjalnej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego zwany dalej „egzaminem 

gimnazjalnym”. 
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3. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiednio egzamin 

ósmoklasisty czy egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

4. Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego: 

1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub 

przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów)                       

w terminie dodatkowym; 

2) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego czy jego części lub przerwał egzamin- 

przystępuje do niego (do poziomu odpowiedniej części) w terminie dodatkowym. 

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu gimnazjalnego w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego 

przedmiotu (przedmiotów) w przypadku egzaminu ósmoklasisty bądź do danej części 

egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia. 

7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021: 

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu; 

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu; 

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu; 

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022: 

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu; 

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu; 

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu; 

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) -            w 

trzecim dniu egzaminu. 
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8. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, z których każda jest przeprowadzana innego 

dnia,  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 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki                     

i chemii;  

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

(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- poziom 

podstawowy lub rozszerzony.   

9. Uczeń przystępuje do odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego             

z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

10. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są 

egzaminy, o których mowa powyżej, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną 

deklarację: 

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej: 

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

b) wskazującą przedmiot do wyboru; 

c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów. 

2) w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych: 

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

egzaminu gimnazjalnego; 

b) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej  lub drugiej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym; 

c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części pierwszej lub drugiej 

egzaminu gimnazjalnego. 

11. Nie później niż 3 miesiące przed terminem powyższych egzaminów rodzice ucznia mogą 

złożyć dyrektorowi pisemną informację o; 

1) zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych                     w 

deklaracji - w przypadku uczniów szkoły podstawowej; 
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2) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji                  z 

przestąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - 

w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

12. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach przy czym: 

1) egzamin z języka polskiego trwa 120 minut; 

2)  z matematyki- 100 minut; 

3) z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut. 

13.  Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia przy czym: 

1) część pierwsza- humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: 

a) języka polskiego - trwa 90 minut; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie - trwa 60 minut. 

2) część druga- matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności                  

z zakresu: 

a) matematyki - trwa 90 minut; 

b) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii - trwa 60 minut. 

3) część trzecia obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia na poziomie rozszerzonym 

trwają po 60 minut. 

14. Za organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie odpowiada 

dyrektor. 

15. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego Dyrektor 

powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg każdego 

z tych egzaminów. 

16. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 15 oraz przewodniczących tych zespołów określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego                          

i egzaminu maturalnego. 

17. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania 

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia  i 

zakończenia pracy uczniów. 

18. W czasie trwania egzaminu: 
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1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach 

mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i 

przybory pomocnicze. 

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali 

po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia          

z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej). 

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich 

nie komentuje. 

19. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

20. Uczeń , który posiada 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- nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego. 

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

niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 20 może być zwolniony z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (lub jego części) 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły). 

22. Uczeń posiadający:  

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność może przystąpić odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty czy 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może 

przystąpić do egzaminu ósmoklasisty czy 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; 

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 
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potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu 

zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

23. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić odpowiednio do egzaminu 

ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego 

stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

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

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

egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych 

trudności, na podstawie tej opinii. 

25. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty czy 

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 tych egzaminów 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. 

26. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o 

którym mowa w ust. 22 do 25 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę 

Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów, 

o których mowa w niniejszym paragrafie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu. 

27. Dostosowanie formy egzaminów dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 1, polega na 

przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia. 

28. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 22 pkt 1- 3 

oraz ust. 23 do 25 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia; 

2)  zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 
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3)  wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego; 

5)  ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu 

gimnazjalnego, nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub 

specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli 

jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy                    

w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

29. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty czy egzaminem 

gimnazjalnym ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych             

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty bądź egzaminem 

gimnazjalnym, są zwolnieni z egzaminów z tych przedmiotów w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty bądź z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez 

ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.  

30. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 29 jest równoznaczne z otrzymaniem z danego 

przedmiotu w przypadku egzaminu ósmoklasisty lub zakresu, odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego- najwyższego wyniku. 

31. Wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach 

(ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej 

(opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną). 

32. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują wynik z: 

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego; 

4) przedmiotu do wyboru. 

33. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego obejmują: 
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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- jeśli uczeń do tej 

części egzaminu przystępował. 

34. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń 

spełnił warunki, o których mowa w § Promowanie ust. 11.1; 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje 

egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 

promowanie ust. 11.1; 

35. Wynik egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie 

szkoły 

36. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy 

tworzą zespół egzaminatorów z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. 

37. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali 

egzaminacyjnej lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu                  

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi 

egzamin z danego przedmiotu, z danej części, a informację o zaistniałej sytuacji 

zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu 

gimnazjalnego. 

38. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 

ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub 

występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących 

na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie                           z rozwiązań 
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innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację                   o zamiarze 

unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty lub z danej części w przypadku egzaminu gimnazjalnego. 

39. Uczeń lub jego rodzice: 

1) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu 

bądź z danej części; 

2) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu 

gimnazjalnego naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia 

- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty 

40. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku, umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz na 

złożenie wyjaśnień we wskazanym miejscu i czasie. 

41. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 39 lub  

2) upływu terminu do jego złożenia. 

Informacja o unieważnieniu egzaminu wraz z uzasadnienie zostaje przekazana uczniowi lub 

jego rodzicom na piśmie. 

42. Uczeń lub jego rodzice w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji             

o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu mogą wnieść do dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

43. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje wniesione zastrzeżenia                       

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. 

44. Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przystępuje 

ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie 

45. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie tego egzaminu 

naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia. 
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46. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniesione zastrzeżenia                   w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje ucznia/ rodziców ucznia o wyniku 

rozstrzygnięcia. 

47. Uczeń bądź rodzice ucznia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji                 

o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 46 mogą wnieść do Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia do rozstrzygnięcia Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia          w 

terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, a rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

48. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 45 lub z urzędu, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem centralnej komisji egzaminacyjnej 

może unieważnić egzamin z danego przedmiotu i zarządzić jego powtórne przeprowadzenia 

jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

49. W przypadku, o którym mowa w ust. 47 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 

unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i zarządzić ponowne jego 

przeprowadzenie jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

50. W przypadkach, o których mowa w ust. 47 i 48 unieważnienie może nastąpić w stosunku 

do: 

1) wszystkich uczniów; 

2) uczniów w poszczególnych szkołach; 

3) poszczególnych uczniów. 

51. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wyników egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu z powodu zaginięcia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem centralnej komisji egzaminacyjnej 

unieważnia egzamin danego ucznia i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

 

§ 17 

 

WGLĄD DO OCENIONEJ PRACY 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do 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 zaświadczenia                         

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych 
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wynikach tego egzaminu. 

2. Podczas dokonywania wglądu: 

1) Zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań; 

2) Uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy 

egzaminacyjnej. 

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów 

przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

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

§ 18 

 

 Sposoby zbierania informacji o uczniu – sprawdzanie postępów uczniów 

 

1. Stosowane formy kontroli: 

      1)  Odpowiedzi ustne w czasie lekcji; 

2)  Prace domowe; 

3)  Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, kartkówki; 

4)  Obserwacja uczniów w czasie zajęć dydaktycznych; 

5)  Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych. 

 

2.  Zasady oceniania i dokumentacja osiągnięć uczniów: 

 

1) Postępy uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, zeszytach 

przedmiotowych; 

2) Oceny bieżące, roczne i końcowe  ustala się w stopniach zapisywanych                            

w dzienniku lekcyjnym; 

3) Oceny bieżące wpisywane do dziennika umieszcza się w rubrykach oznakowanych 

w górnej części strony z ocenami. Sposób oznakowania rubryki jest specyficzny dla 

danego przedmiotu; 

4) Ocenę uzyskaną przez ucznia wpisuje się w jego zeszycie przedmiotowym, dopisując 

datę i krótką informację za co uczeń uzyskał tę ocenę;  

5)  Uczeń może być nieprzygotowany bez uzasadnienia: 

     a) jeden raz w półroczu, jeżeli liczba godzin nauczania wynosi 1-2 tygodniowo, 

b) dwa razy w półroczu, jeżeli liczba godzin wynosi 3-4 tygodniowo, 

c) trzy razy w półroczu, jeżeli liczba godzin wynosi 5-6 tygodniowo. 
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6) Nieprzygotowanie nie obejmuje: 

b) sprawdzianów, 

c) zapowiedzianych kartkówek, 

            d) zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, 

 e) prac długoterminowych, np. z matematyki lub języka polskiego. 

7) Za nieprzygotowanie uważa się: 

a) brak zadania domowego, 

b) brak przyrządów geometrycznych, 

c) brak wcześniej zapowiedzianych materiałów pomocniczych na lekcjach plastyki                

i techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, 

      d) brak stroju na lekcję wychowania fizycznego, 

       e) brak zeszytu ćwiczeń.  

       8) Jeżeli uczeń wyczerpał „np.” i nie przygotował się do lekcji lub nie przyniósł zeszytu       

z zadaniem domowym otrzymuje wpis do zeszytu wychowawcy.  

             9)  Po dłuższych przerwach w nauce, np.: świętach, feriach  uczniowie mają  prawo               

być nie pytani; 

  10) Po dłuższej chorobie uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i jest wtedy 

zwolniony z odpowiedzi przez czas uzgodniony z nauczycielem przedmiotu; 

11)Jeżeli uczniowie uczestniczą w zawodach lub konkursach a dana lekcja wypada 

         12) Uczniowie mają możliwość losowania codziennie „numeru niepytanego”.  Dla    

wszystkich klas jest losowany ten sam numer, bez względu na ilość uczniów w danym oddziale; 

   13) W razie otrzymania oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej lub pisemnej oraz 

nieobecności na sprawdzianie pisemnym uczeń może poprawić ocenę pisemnie lub 

ustnie w formie i czasie wybranym przez nauczyciela. 

 

 

 


