
WEWNĄTRZSZKOLNE
OCENIANIE

Gimnazjum nr 3 

im. Józefa Pukowca 

w Rybniku



§ 1

Na posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej,  w  oparciu  o  Rozp.  MEN  z  dnia  21  marca  2001r.

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

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001r.

Nr 29, poz. 323), ustalono Wewnątrzszkolne Ocenianie, promowania uczniów w Gimnazjum

nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku.

Rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzania  sprawdzianów  i egzaminów  w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  218

z 2005r., poz 1840).

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007r.,

poz 562).

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  13  lipca  2007r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w szkołach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  130

z 2007r., poz 906).

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  20  sierpnia  2010r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w szkołach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  156

z 2010r., poz 1046).

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  17  listopada  2010r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz

przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  228

z 2010r., poz 1491).
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Rozporządzenie  MEN  z  dnia  10  czerwca  2015r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i

sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych) Dz. U. z 18 czerwca 2015r., poz. 843)

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  10  czerwca  2015r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i

sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych) Dz. U. z 18 czerwca 2015r., poz. 843)

§ 2

Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli

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

a)  wymagań  określonych  w podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  oraz  wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i postępach  w  ich

zakresie,

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d) dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  w  postępach,

trudnościach  w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach,

e) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno  –

wychowawczej.

§ 4

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
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a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i

dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)  ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e)  ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f)  ustalanie  warunków  i  trybu  otrzymania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

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

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 5

Ocenianie  wewnątrzszkolne  przeprowadzają  nauczyciele  uczący  w  oddziale,  dostarczając

uczniowi informacji zwrotnej o:

a) jakości jego pracy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

b) skuteczności wybranych metod uczenia się,

c) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

Oceny  są  jednocześnie  informacją  dla  rodziców,  wychowawcy  klasy,  dyrektora  szkoły

i nadzoru pedagogicznego o:

a) efektywności procesu nauczania i uczenia się,

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

c) postępach uczniów.

§ 5a

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.
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§ 6

1.  W  Gimnazjum  nr  3  ustalono  stosowanie  następującej  skali  ocen  bieżących,

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:

2. Ocenianie bieżące odbywa się przy użyciu średniej ważonej, według ustalonych wag:

1 – referat, zadanie domowe, aktywność;

3 – kartkówka, odpowiedź ustna;

5 – zadanie klasowe, sprawdzian wiadomości, wypracowanie, brak przygotowania do zajęć.

Wagi 2 i 4 określone są w przedmiotowych zasadach oceniania.

3. Zasady przeliczania pisemnych form weryfikacji wiedzy na stopień w ocenianiu bieżącym:

Celujący – 100%

Bardzo dobry – 90%

Dobry – 70%

Dostateczny – 50%

Dopuszczający – 30%

Stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach bieżących określają przedmiotowe zasady 

oceniania.

4.  Średnia  ocen  cząstkowych,  od  których  przyznawane  są  śródroczne  oraz  roczne  oceny

klasyfikacyjne: 
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celujący     6 skrót   cel
bardzo dobry 5 skrót   bdb
dobry 4 skrót   db
dostateczny 3 skrót   dst
dopuszczający 2 skrót   dps
niedostateczny 1 skrót   ndst

celujący 5,51
bardzo dobry 4,61
dobry 3,61
dostateczny 2,51
dopuszczający 1,51



5.  Roczna ocena klasyfikacyjna to średnia ocen cząstkowych uzyskanych podczas całego 

roku szkolnego.”  

§ 7

KRYTERIA OCEN

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową

kształcenia ogólnego,

LUB

b) osiąga  sukcesy  w  konkursach  na  szczeblu  wyższym  niż  szkolny,  zgodnie  z  aktualną

decyzją kuratora oświaty.

W przypadku przedmiotów sportowych i artystycznych kryteria dla oceny celującej określone

są w przedmiotowych zasadach oceniania.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone podstawą programową kształcenia ogólnego.

3. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te 

wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego, które są 

konieczne do dalszego kształcenia.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i 

umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia.
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6. Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i 

umiejętności określonych podstawą programową kształcenia ogólnego, które, są konieczne do

dalszego kształcenia.

Szczegółowe zasady oceniania bieżącego z każdego przedmiotu formułowane są przez 

nauczycieli i wynikają ze specyfiki danego przedmiotu.

§ 8

1. Nauczyciele,  na  początku  każdego  roku  szkolnego  (lekcja  organizacyjna)  informują

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych

i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i możliwości poprawy oceny,

c) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana,  rocznej  (śródrocznej)  oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca  klasy,  na  początku  każdego  roku szkolnego,  informuje  uczniów oraz  na

pierwszym  zebraniu  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  warunkach  i sposobie  oraz

kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż

przewidywana, rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Wychowawca klasy powiadamia na zebraniu rodziców (prawnych opiekunów), że dziennik

elektroniczny,  zgodnie  z  zarządzeniem  dyrektora  szkoły,  trwale  zastępuje  dziennik

tradycyjny.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Szkoła

realizuje tę zasadę poprzez umieszczanie informacji o ocenach w dzienniku elektronicznym

dostępnym  na  bieżąco  (strona  internetowa  szkoły).  Dostęp  jest  spersonalizowany

i zabezpieczony hasłem, które rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują od wychowawcy. 

5. Uczeń musi być informowany przez nauczyciela o uzyskanych stopniach.
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6. Nauczyciel podaje informację o ocenach w ciągu 14 dni od daty napisania pracy.

7. Nauczyciel umieszcza ocenę na bieżąco w dzienniku tradycyjnym oraz elektronicznym.

8. Nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym za co uczeń otrzymał ocenę (sprawdzian,

odpowiedź  ustna,  kartkówka,  dyktando,  praca  domowa,  itp.)  oraz  uzasadnia  ustnie  każdą

ustaloną przez siebie ocenę.

9. W  przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  ucznia  na  zapowiedzianej  pracy

pisemnej, otrzymuje on ocenę niedostateczną.

10. Dopuszcza  się  ustalanie  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych  na podstawie  średniej  ważonej.  Ten system oceniania  może  być  stosowany

przez  każdego  nauczyciela,  który  przedstawi  uczniom  na  początku  roku  szkolnego

przedmiotowy system oceniania.

11. Sprawdzone  i  ocenione  prace  pisemne,  są  udostępnione  uczniowi  i  jego  rodzicom

(prawnym  opiekunom)  podczas  konsultacji  lub  na  indywidualnych  spotkaniach  z

wychowawcą lub nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu  terminu. Na prośbę ucznia lub

jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę  w  sposób

określony w statucie. 

Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)dokumentacja  dotycząca

egzaminu  klasyfikacyjnego,  egzaminu  poprawkowego  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca

oceniania  ucznia  jest  udostępniana  do  wglądu  uczniowi  lub  jego  rodzicom  (prawnym

opiekunom)  podczas  konsultacji  lub  na  indywidualnych  spotkaniach  z  wychowawcą  lub

nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu  terminu.

§ 9

Szkoła  organizuje  zebrania  dla  rodziców.  Corocznie  Rada Pedagogiczna  opracowuje plan

i harmonogram spotkań z rodzicami. Rodzice mogą spotkać się z nauczycielami w dowolnym

terminie, po uprzednim uzgodnieniu go z nauczycielem. 

 8 



§ 10

Wymagania  na  oceny  szkolne  związane  są  z  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi

(przedmiotami  nauczania).  Kryteria  ocen z  poszczególnych  przedmiotów oraz  możliwości

poprawy oceny ustala  i przedstawia uczniom nauczyciel  prowadzący zajęcia,  w oparciu o

realizowany przez siebie program nauczania.

§ 11

W całym cyklu  kształcenia,  może  nastąpić  sprawdzenie  wyników nauczania,  wyznaczone

przez Dyrektora Gimnazjum. 

§ 12

Przez  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  należy  rozumieć  trudności  w  uczeniu  się

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej,  którzy mają trudności w przyswajaniu

treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

§ 13

1. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych

i dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Wymagania  edukacyjne  dostosowuje  się  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

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

orzeczenia;

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

specjalistycznej,  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  lub  inną  opinię  poradni
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psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  wskazującą  na  potrzebę

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a–c, 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;

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia

określonych  ćwiczeń fizycznych  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  –  na  podstawie  tej

opinii.

§ 14

1. 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 (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów),

może  być  wydana  uczniowi  gimnazjum  opinia  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, 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  (prawnych

opiekunów).

§ 15

1. 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.  Opinię  należy  przedłożyć  dyrektorowi  szkoły  nie  później  niż  do  końca  drugiego

tygodnia zajęć w danym półroczu. W wyjątkowych sytuacjach nie później niż tydzień od daty

wydania jej przez lekarza.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia
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ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” pod warunkiem, że

uczeń nie jest zagrożony oceną niedostateczną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną

uczeń jest zobowiązany do poprawy oceny w formie ustnej.

2a. Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń został zwolniony z zajęć, a w drugim uczestniczył

w zajęciach,  to  ocena  drugiego  półrocza  jest  oceną  roczną.  Jeżeli  uczeń  w  pierwszym

półroczu uczestniczył w zajęciach, a w drugim został z nich zwolniony, to ocena pierwszego

półrocza jest oceną roczną.

2b. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć na okres całego roku szkolnego, to w dokumentacji

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

3. 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

1. Dyrektor szkoły,  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 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.

2. W przypadku  ucznia,  o  którym  mowa  w pkt  1,  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
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§ 17

Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  oddziału,

nauczycieli  oraz  uczniów  danego  oddziału  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

Ocena ucznia podlega kryteriom Punktowego Systemu Oceniania Zachowania.

Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

ZASADY OCENIANIA

1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I lub II półrocza nauki otrzymuje 100 punktów jako

bazę wyjściową. Jest to  równowartość oceny dobrej.

2. Wychowawca każdej klasy jest zobligowany do założenia zeszytu uwag.

3. W zależności od stopnia spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceniania ilość punktów

otrzymanych na wejściu może wzrastać lub maleć.

4. Wychowawcy  klas  na  początku  roku  szkolnego  informują  uczniów  oraz  rodziców

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

5. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia

liczba punktów.

6. W  przypadku  uczniów  z  aktualnym  wyrokiem  skazującym,  nie  można  wpisać  oceny

wyższej niż nieodpowiednia.
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7. Kartę oceny zachowania ucznia wypełnia wychowawca.

8. Nie  może  uzyskać  oceny  wzorowej  uczeń,  który  nie  reprezentuje  wysokiej  kultury

osobistej  (np.  wulgarny  język,  niewłaściwa  postawa  wobec  innych,  nieużywanie  form

grzecznościowych).

9. Nie  może  uzyskać  oceny  wzorowej  uczeń,  który  otrzymał  co  najmniej  jedną  uwagę

negatywną  dotyczącą  zachowania  (wymagana  jest  konsultacja  wychowawcy  klasy

z nauczycielem wpisującym uwagę).

10. Uczeń nie  może  uzyskać  oceny wzorowej  z  zachowania,  jeżeli  ma  co najmniej  jedną

nieobecność nieusprawiedliwioną.

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE PUNKTY
wzorowe 160 i więcej

bardzo dobre 120 – 159
dobre   80 – 119

poprawne 40 – 79
nieodpowiednie    1– 39

naganne 0 i mniej

Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie Ilość punktów
1 Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, 

wolontariat, redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie  radia)

10 za  jedną  formę

aktywności,

20 za  dwie  formy

aktywności

30 za trzy i więcej form

aktywności
2 Reprezentowanie  szkoły  poza  jej  murami  (np.  sztandar,  udział  w  imprezach

kulturalnych)

10

3 Udział w konkursach (olimpiadach) eliminacje szkolne (za każde eliminacje)* 10
4 Udział w konkursach (olimpiadach)etap rejonowy (za każdy etap rejonowy)* 20
5 Udział w konkursach (olimpiadach) etap wojewódzki (za każdy etap wojewódzki)* 30
6 Uzyskanie tytułu laureata (za każdy tytuł laureata)* 40
7 Udział w konkursach organizowanych przez szkołę (przyznajemy 5 pkt za każdy 5
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konkurs)
8 Zajęcie miejsc w konkursach organizowanych przez szkołę (I - III) * 20 / 15 / 10
9 Udział w konkursach organizowanych poza szkołą (przyznajemy 10 pkt za każdy 

konkurs)

10

10 Zajęcie miejsc w konkursach organizowanych poza szkołą (I - III)* 30 / 25 / 20
11 Udział w „Drzwiach otwartych” szkoły 10
12 Wywiązywanie się z powierzonych funkcji w klasie 10
13 Wywiązywanie się z powierzonych funkcji szkole 20
14 Nienaganne pełnienie funkcji dyżurnego 5
15 Pomoc kolegom w nauce 10
16 100 % frekwencja  (brak nieobecności) 20
17 Brak godzin nieusprawiedliwionych 10
18 Punktualność, brak spóźnień 5
19 Aktywne uczestniczenie w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, np. SKS, kółka 

zainteresowań (za każde zajęcia przyznajemy 5 pkt)

5

20 Przyniesienie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły 5
21 Inicjatywa własna ucznia (np. przygotowanie l. wych., referatu, wykonanie 

dodatkowych prac)

5

22 Zaangażowanie w przeprowadzoną akcję w szkole, np. zbiórka makulatury, sadzenie

drzew, zbiórka pieniędzy lub darów na cele charytatywne, itp. (za każdą formę 

aktywności przyznajemy 10 pkt)

10

23 Zaangażowanie i udział w imprezach klasowych, np. wigilijka klasowa, Andrzejki, 

Dzień Matki, komers, itp. (za każde przedsięwzięcie przyznajemy 5 pkt)

5

24 Przestrzega naturalnego wyglądu (brak makijażu, niefarbowanie włosów, 

niemalowanie paznokci itp.)

10

25 Troszczy się o mienie szkolne (warunek: brak wpisów negatywnych w zeszycie 

uwag)

5

26 Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom 

(warunek: brak wpisów negatywnych  w zeszycie uwag)

5

27 Uczeń osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości 10
28 Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym (ilość punktów uzależniona od wkładu 

pracy ucznia)

5 / 10 / 15 / 20

29 Zaangażowanie w zbiórkę baterii, nakrętek itp. (ilość punktów uzależniona od 

wkładu pracy ucznia) 

5 / 10 / 15 / 20

* jeżeli uczeń bierze udział w etapie rejonowym, nie przyznajemy mu punktów za etap szkolny, jeżeli bierze

udział  w  etapie  wojewódzkim,  nie  przyznajemy  punktów  za  etap  rejonowy,  jeżeli  zostaje  laureatem  nie

przyznajemy  punktów za  udział  w etapie  wojewódzkim,  jeżeli   w  jakimkolwiek  innym konkursie  zajmuje

miejsce od I do III nie przyznajemy punktów za udział w tym konkursie

Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne Ilość punktów
1 Każda 1 godz. nieusprawiedliwiona (tzw. wagary) 2
2 Każde 1 spóźnienie 1
3 Zniszczenie dokumentacji szkoły 100 pkt  –  dziennik

lekcyjny,

50 pkt – zeszyt uwag
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4 Picie alkoholu na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią* 50
5 Przebywanie w stanie upojenia alkoholowego na wycieczce, na terenie szkoły i poza 

nią*

40

6 Zażywanie narkotyków lub środków zmieniających świadomość na wycieczkach, na 

terenie szkoły i poza nią* 

50

7 Przebywanie pod wpływem narkotyków na wycieczce, na terenie szkoły i poza nią* 40
8 Palenie papierosów lub e – papierosów  na terenie szkoły i poza nią * 40
9 Umyślne zniszczenie czyjejś własności (np. kopanie torby, zniszczenie zeszytu)* 20
10 Kradzież, przywłaszczenie (np. nie oddanie przywłaszczonej rzeczy)* 40
11 Dewastacja szkoły, umyślne zabrudzenie mienia szkoły* 50
12 Wyłudzenie, wymuszenie* 30
13 Posiadanie w szkole ostrych narzędzi, broni (np. noży, kastetów, pałek itp.)* 30
14 Znęcanie się fizyczne lub psychiczne wobec uczniów 40
15 Ubliżanie pracownikom szkoły (wszczęcie postępowania karnego) 50 / 100
16 Brak mundurka, obuwia zmiennego (za każdy brak) 5
17 Każda uwaga wpisana do zeszytu uwag ** 5
18 Nagana wychowawcy 20
19 Nagana dyrektora 30
20 Karne przeniesienie do klasy równoległej 40
21 Brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy* 20
22 Samowolne opuszczenie budynku i obejścia szkoły lub grupy na wycieczce 10
23 Bójka* 20
24 Niedostarczenie wychowawcy usprawiedliwienia w regulaminowym czasie* 5
25 Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasy*  5
26 Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (naganne zachowanie 

podczas apeli) 

20

27 Niewłaściwy ubiór, uczesanie i wygląd, malowanie się, malowanie paznokci, 

farbowanie włosów itp.* (jednorazowo / więcej razy)

10 / 50

28 Uczeń nie osiąga wyników w nauce adekwatnych do swoich możliwości 10
29 Uniemożliwienie prowadzenia lekcji* 20

* za każde przewinienie danego typu przyznajemy liczbę punktów z trzeciej kolumny,

**przyznajemy punkty ujemne, tj. 5 pkt  za każde przewinienie nie ujęte w tabeli 

§ 18

PROJEKT EDUKACYJNY

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

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

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
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3. Zakres  tematyczny  projektu  edukacyjnego  może  dotyczyć  wybranych  treści  nauczania

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać

poza te treści.

4. Projekt  edukacyjny  jest  realizowany  przez  zespół  uczniów  pod  opieką  nauczyciela  i

obejmuje:

a) wybór tematu projektu edukacyjnego;

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

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

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

a) zadania nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna zespołu uczniów realizujących projekt

edukacyjny;

b) czas realizacji projektu edukacyjnego;

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

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym

uwzględniają  udział  ucznia  w  realizacji  projektu edukacyjnego.  Projekt  może  być  także

oceniony z przedmiotu, którego podstawę programową obejmuje.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego,  w którym uczniowie będą realizować

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach

realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje  o  udziale  ucznia  w  realizacji  projektu  edukacyjnego  oraz  temat  projektu

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. Dyrektor  gimnazjum  może  zwolnić  ucznia  z  realizacji  projektu  edukacyjnego  w

przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
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10. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  pkt  9,  na  świadectwie  ukończenia  gimnazjum

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

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 19

1. Wychowawca  klasy,  na  początku  każdego  roku  szkolnego,  informuje  uczniów  oraz

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

2. (uchylony).

3. Wychowawca  cyklicznie  informuje  rodziców  o  otrzymanej  przez  ucznia  ocenie

z zachowania.  Cykliczne  oceny  z  zachowania,  wpływają  na  ustalenie  oceny  śródrocznej

i rocznej.

4. Ocenę  z  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  na  podstawie  Punktowego  Systemu

Oceniania.  Ocena  zaproponowana  przez  wychowawcę  klasy  i odpowiednio  przez  niego

umotywowana jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną, ma moc wiążącą. Nie może być

zmieniona drogą administracyjną.

§ 20

1. Uczeń, bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z pisemną prośbą do

Dyrektora Szkoły o uzasadnienie oceny z zachowania w terminie do trzech dni od powzięcia

informacji o ocenie. Wychowawca jest zobowiązany wówczas uzasadnić ocenę w obecności

Dyrektora Szkoły i zainteresowanych, w terminie do konferencji klasyfikacyjnej.

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) mogą być udostępnione do

wglądu prace sprawdzone i ocenione oraz inna dokumentacja oceniająca ucznia.

§ 21
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1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania

i ustaleniu ocen według przyjętej skali oraz oceny zachowania.

2.  Klasyfikację  śródroczną  przeprowadza  się  w styczniu.  Termin  klasyfikacji  śródrocznej

uzależniony jest od terminu ferii zimowych, ustalany przez radę pedagogiczną i podawany do

publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

3. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  zajęcia  edukacyjne,  a ocenę

z zachowania wychowawca klasy.

4. Podstawą klasyfikacji uczniów jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 3 ocen cząstkowych

z danego przedmiotu.

5. 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.

§ 22

1.  Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu

umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć

edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  z  uwzględnieniem  ustaleń

zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno  –  terapeutycznym,  opracowanym  dla

ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 12 pkt 2, i zachowania ucznia w danym

roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć

edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1a.  O  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  oraz  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.
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2. 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 poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej.

§ 23

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 24

1. Na miesiąc przed planowaną konferencją klasyfikacyjną śródroczną (roczną) nauczyciele

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału za pośrednictwem

dziennika  elektronicznego  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)   o

przewidywanych  dla  niego  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. (uchylony)

§ 24a

Warunki  i  tryb  uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana  śródrocznej  (rocznej)  oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1. Prawo poprawiania oceny przewidywanej przysługuje uczniowi, który spełnia następujące

warunki:

- nie ma nieobecności nieusprawiedliwionej z zajęć z danego przedmiotu,

-  przystąpił  w  terminie  wyznaczonym  dla  całej  klasy  (  lub  grupy,  jeżeli  lekcje  danego

przedmiotu odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku prac

pisemnych ( sprawdzianów),
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- w przypadku nie przystąpienia w terminie do pracy pisemnej (sprawdzianu) zaliczył pracę w

czasie określonym w statucie,

- posiada uzupełniony zeszyt z  wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz  zadaniami

domowymi,

- prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych.

2.  W  terminie  do  3  dni  roboczych  po  uzyskaniu  informacji  o  ocenie  przewidywanej  z

przedmiotu  uczeń  lub  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zwrócić  się  do  nauczyciela  z

pisemną prośbą o możliwość poprawy oceny przewidywanej.

3. W terminie do 3 dni roboczych od złożenia pisemnej prośby uczeń lub rodzice (prawni

opiekunowie) ustalają w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zasady

podwyższenia  oceny.  Dopuszcza  się  formę  sprawdzianu  pisemnego  z  zakresu  materiału

ustalonego przez nauczyciela lub poprawę ocen cząstkowych z prac pisemnych wskazanych

przez nauczyciela. Termin sprawdzianu uzgadnia nauczyciel danego przedmiotu z uczniem i

jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

W przypadku wychowania fizycznego – u uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) z

nauczycielem prowadzącym zajęcia ustalają zakres ćwiczeń  do wykonania na wyższą ocenę,

z uwzględnieniem  poziomu zdolności motorycznych oraz umiejętności fizycznych ucznia.

Z  informatyki  nauczyciel  wskazuje  sprawdziany  i  ćwiczenia  do  poprawy  przy  użyciu

komputera uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości informatyczne ucznia.

Z techniki,  plastyki,  zajęć artystycznych i  muzyki  nauczyciel  wskazuje prace,  które uczeń

może  wykonać  w  ramach  danego  przedmiotu  i  poprawia  oceny  wyznaczonych  przez

nauczyciela sprawdzianów. Przy wystawieniu oceny wyższej nauczyciel  bierze pod uwagę

indywidualne predyspozycje techniczne, plastyczne lub muzyczne uczniów.

4. Poprawa oceny przewidywanej musi być zakończona na 2 dni robocze przed zebraniem

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

5. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być

niższa od oceny przewidywanej i  jest ostateczna.

§ 25
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Najpóźniej  na tydzień  przed konferencją klasyfikacyjną,  nauczyciele  informują uczniów o

ustalonych ocenach  śródrocznych (rocznych) z poszczególnych przedmiotów. 

Najpóźniej na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną wychowawcy klas informują uczniów

o ustalonych śródrocznych (rocznych) ocenach zachowania.

§ 26

1. Uczeń może otrzymać na zakończenie roku ocenę maksymalnie o dwa stopnie wyższą niż

na półrocze. 

2. W przypadku  gdy  uczeń  nie  otrzymał  na  półrocze  oceny  pozytywnej,  może  otrzymać

roczną ocenę  niedostateczną  jeżeli  nie  poprawił  tej  oceny.  O ocenie  decyduje  nauczyciel

uczący danego przedmiotu.

§ 27

SYSTEM ODWOŁAWCZY

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

Szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna zachowania, została ustalona niezgodnie

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  od  dnia  ustalenia  oceny  śródrocznej  (rocznej)  oceny

klasyfikacyjnej  lub  śródrocznej  (rocznej)  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  jednak  nie

później  niż  w  terminie  2  dni  roboczych  po  zakończeniu  śródrocznych  (rocznych)  zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.  

2. W skład komisji rozpatrującej odwołanie od oceny z zachowania wystawionej niezgodnie

z trybem wchodzi pedagog szkolny.

3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  śródroczna  (roczna)  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć

edukacyjnych  lub  śródroczna  (roczna)  ocena  klasyfikacyjna  zachowania,  została  ustalona

niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  Dyrektor  Szkoły

powołuje komisję, która:
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a) w  przypadku  śródrocznej  (rocznej)  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz

ustala śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala śródroczną

(roczną)  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania,  w  drodze  głosowania,  zwykłą  większością

głosów; w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

c)  w  przypadku  śródrocznej  (rocznej)  oceny  klasyfikacyjnej  z  plastyki,  muzyki,  zajęć

artystycznych,  zajęć  technicznych,  informatyki,  zajęć  komputerowych  i  wychowania

fizycznego – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, który ma przede

wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Sprawdzian  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia

zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi

opiekunami).

5.  W przypadku śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład

komisji wchodzą:

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. 

6.  W przypadku  śródrocznej  (rocznej)  oceny klasyfikacyjnej  zachowania  w  skład  komisji

wchodzą: 

a)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, prowadzący obowiązkowe zajęcia

edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania dla danej klasy,

d) pedagog szkolny.

7. Nauczyciel  w  komisji  (nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne),  może  być

zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie

uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku,  Dyrektor  Szkoły powołuje  innego

 22 



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

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

8. Ustalona  przez  komisję  śródroczna (roczna)  ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych

oraz śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna zachowania, nie może być niższa od ustalonej.

Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu

poprawkowego.

8a.  W przypadku  śródrocznej  (rocznej)  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  komisja  ustala

śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia

zastrzeżeń,  o  których  mowa  pkt  1.  Ocena  jest  ustalana  w  drodze  głosowania  zwykłą

większością głosów. W przypadku równej  liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

komisji.

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w

szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d) imię i nazwisko ucznia;

e) zadania sprawdzające;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.  Z posiedzenia komisji,  o której mowa w pkt 6, sporządza się protokół, zawierający w

szczególności:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) imię i nazwisko ucznia;

d) wynik głosowania;

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
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11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

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

odpowiedziach ucznia.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

§ 28

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na

zajęciach  edukacyjnych,  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia

w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin

klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Uczeń może zdawać egzamin

klasyfikacyjny po złożeniu podania do Dyrektora Szkoły.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący indywidualny program lub tok nauki,

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Uczniowi,  o  którym  mowa  w  podp.  b)  nie  ustala  się  oceny  z  zachowania.  Egzamin

klasyfikacyjny  przeprowadzany  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  podp.  b),  nie  obejmuje

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych:  zajęcia  techniczne,  plastyka,  muzyka,  zajęcia

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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6. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3 podp. a),  przeprowadza

komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 3 podp. b), przeprowadza

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji

wchodzą:

a)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły –  jako

przewodniczący komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin.

8a. 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. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 3 podp. b), oraz jego

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać

egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

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

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
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b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt 7 i8;

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d) imię i nazwisko ucznia – nowy zapis;

e) zadania egzaminacyjne;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.  Termin  egzaminu

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

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

przez Dyrektora Szkoły.

14. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 29

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo

dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy  z  tych

zajęć.

2. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  Dyrektor  Szkoły  do  dnia  zakończenia

rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.  Egzamin  poprawkowy przeprowadza  się

w ostatnim tygodniu ferii letnich.
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3. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem

egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,  informatyki  oraz

wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań

praktycznych. 

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

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.

5. Nauczyciel, o którym mowa w podp. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

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

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie

same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

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

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin egzaminu poprawkowego;

d) imię i nazwisko ucznia;

e) zadania egzaminacyjne;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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.

7. 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 niż do końca września.

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

programowo wyższej i powtarza klasę.
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§ 30

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane

w klasie programowo wyższej.

§ 31

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  oceniania,  uzyskał

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który nie spełnił tego warunku, nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje

świadectwo  z  wyróżnieniem,  stwierdzające  uzyskanie  promocji  do  klasy  programowo

wyższej.

§ 32

1. Uczeń kończy gimnazjum:

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których realizacja zakończyła

się  w klasach  programowo niższych,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych

wyższe od oceny niedostatecznej, 

b) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje

się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. 
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2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo

dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,

uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego ucznia,  w porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi

opiekunami).

§ 33

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą

roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

2. Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim

i ponadwojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady  przedmiotowej  uzyskał  po

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 34

Laureaci ostatniego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z zakresu jednego

z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części

tego  egzaminu.  Zwolnienie  z  części  egzaminu  gimnazjalnego  jest  równoznaczne

z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

§ 35

1. Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  bądź  zdrowotnych  nie  przystąpił  do  egzaminu

w ustalonym terminie lub przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie. 
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2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie, powtarza klasę trzecią

gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku.

§ 36

W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie

do  egzaminu  gimnazjalnego  uczeń  może  być  zwolniony z egzaminu  przez  dyrektora

Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej.  Na  świadectwie  ukończenia  szkoły  zamiast  wyniku

egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 37

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