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Załącznik nr 1 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM 

 

W WITKOWIE 

 

OBOWIĄZUJE OD l WRZEŚNIA 1999r. 

 

z późniejszymi zmianami - tekst jednolity. 

 

  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

I. RADA PEDAGOGICZNA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE CELE: 

 

1. Ogólne: 

1) Wspieranie kariery ucznia. 

2) Gromadzenie informacji na temat postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programów 

nauczania. 

3) Formułowanie oceny. 

4) Podniesienie efektów nauczania w naszej szkole. 

5) Uczynienie oceniania sprawiedliwym. 

6) Inspirowanie do świadomego udziału wszystkich zainteresowanych  

procesem oceniania.  

2.  Szczegółowe: 

1) Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia. 

2) Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy. 

3) Wdrożenie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 

4) Ukształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie                           

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

5) Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych 

zachowań. 

6) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji                              

o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania 

założonych celów kształcenia. 

7) Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do potrzeb. 

8) Obiektywizacja i ujednolicenie oceniania w szkole. 

9) Formułowanie oceny.   
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II. SZKOŁA NASZA REALIZUJE III ETAP KSZTAŁCENIA 

 

1. Gimnazjum realizuje zajęcia dydaktyczne w oparciu o założenia programowe 

zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 

stycznia 2009r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17.                   

2. WSO oparto na Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów               

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 256). 

3. Dokument opracowano zgodnie z: 

1) Statutem Gimnazjum, 

2) Programem Wychowawczym, 

3) wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Nauczyciele Gimnazjum w Witkowie przyjęli: 

1) dwusemestralny rok szkolny,  

2) międzysemestralne analizy wyników nauczania i zachowania w XI     

i IV każdego roku szkolnego, 

3) dziennik elektroniczny zwany dalej dziennikiem lekcyjnym, za 

pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl. 

 

III. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE: 

 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zawartych             

w Wymaganiach edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów                 

i rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Formy oceniania, terminy, częstotliwość. 

3. Śródroczną i roczną klasyfikację na podstawie średniej ważonej w postaci 

cyfrowej. 

4. Sposób informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)                  

o uzyskanych ocenach, postępach i trudnościach. 

5. Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających weryfikujących ocenę 

śródroczną lub roczną – warunki i tryb. 

6. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych – warunki i tryb. 

7. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych – warunki i tryb. 

8. Przeprowadzanie egzaminów gimnazjalnych po trzeciej klasie: 

1) część pierwsza z zakresu przedmiotów humanistycznych, 

2) część druga z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 

3) część trzecia z zakresu języka obcego nowożytnego. 

 

 

 

http://www.dziennik.librus.pl/
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IV. OCENIANIE BIEŻĄCE I OCENIANIE KLASYFIKACYJNE 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE. 

 

1. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikające z realizowanego programu 

nauczania i sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów muszą być 

zawarte w Wymaganiach Edukacyjnych. Wymagania Edukacyjne określają 

formę sprawdzania osiągnięć, uwzględniając specyfikę zajęć edukacyjnych 

oraz tygodniową liczbę realizowanych godzin. 

2. Nauczyciel ma obowiązek indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole. 

3. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek 

poinformować uczniów na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym            

o wymaganiach edukacyjnych i sposobie sprawdzania osiągnięć. Fakt 

przekazania informacji zobowiązani są potwierdzić zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek 

poinformować uczniów na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym           

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej 

(rocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Fakt przekazania informacji zobowiązani są potwierdzić 

zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

5. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów na pierwszej godzinie 

wychowawczej a rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,       

ze Statutem Gimnazjum i WSO. Fakt przekazania informacji uczniom 

wychowawca  potwierdza zapisem w dzienniku lekcyjnym. Fakt uzyskania  

informacji rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem na formularzu 

przygotowanym przez wychowawcę. 

6. Wychowawca ma obowiązek zapoznać rodziców na pierwszym zebraniu           

w danym roku szkolnym z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż 

przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt przekazania informacji 

wychowawca zobowiązany jest potwierdzić zapisem w dzienniku lekcyjnym 

(zakładka „Tematyka zebrań”). 

7. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców na pierwszym 
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zebraniu w danym roku szkolnym o możliwości skorzystania z udogodnień 

egzaminacyjnych przez ich dziecko na podstawie aktualnego orzeczenia lub 

opinii z PPP dostarczonej szkole nie później niż do 30 września klasy 

programowo najwyższej. Fakt przekazania informacji wychowawca 

zobowiązany jest potwierdzić zapisem w dzienniku lekcyjnym (zakładka 

„Tematyka zebrań”). 

8. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów na pierwszej godzinie 

wychowawczej a rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym      

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania, warunkach  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt przekazania 

informacji uczniom wychowawca potwierdza zapisem w dzienniku  

lekcyjnym. Fakt przekazania informacji wychowawca zobowiązany jest 

potwierdzić zapisem w dzienniku lekcyjnym ( zakładka „Tematyka zebrań”). 

9. Przyjęto następującą skalę ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów na 

podstawie średniej ważonej w postaci cyfrowej: 

1) 1,00 – 1,74  ocena niedostateczna (1) – nast. 

2) 1,75 – 2,74  ocena dopuszczająca (2) – dop. 

3) 2,75 – 3,74  ocena dostateczna (3) – dst. 

4) 3,75 – 4,74  ocena dobra (4) – db. 

5) 4,75 – 5,54  ocena bardzo dobra (5) – bdb 

6) 5,55 – 6,00  ocena celująca (6) – cel. 

10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych                                     

a roczną na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego  

semestru. Ocenę klasyfikacyjną nauczyciel wystawia uczniowi na podstawie 

przynajmniej 4 ocen cząstkowych  uzyskanych przez ucznia w danym 

semestrze z danego przedmiotu. 

11. Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażane są w następującej skali: 

1)        100 %              celujący (6) 

2)  90 – 99 %               bardzo dobry (5) 

3)  75 – 89 %               dobry (4) 

4)  50 – 74 %               dostateczny (30 

5)  35 – 49 %               dopuszczający (20 

6) mniej niż 35 %        niedostateczny (1)   

12.  Po otrzymaniu śródrocznej oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek 

rozpocząć zaliczanie wiadomości i umiejętności z semestru pierwszego po 

miesiącu od wystawienia oceny niedostatecznej. W uzgodnieniu                     

z nauczycielem przedmiotu ustala formę  i termin zaliczenia. 

13. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne z przedmiotu wystawia nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Oceny cząstkowe wyrażane są             

w następującej skali: 
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1) celujący                           6 

2) bardzo dobry +                5+ 

3) bardzo dobry                   5 

4) bardzo dobry -                -5 

5) doby +                             4+ 

6) dobry                               4 

7) dobry -                            -4 

8) dostateczny +                   3+ 

9) dostateczny                      3 

10) dostateczny -                   -3 

11) dopuszczający +               2+ 

12) dopuszczający                  2 

13) dopuszczający -               -2 

14) niedostateczny                  1 

14. Oceny zachowania (śródroczną i roczną), ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe     

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

z zastrzeżeniem punktu 14a 

 14a. Przy ustaleniu 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. 

15. Ocenę zachowania ustala się według skali określonej w Statucie Gimnazjum. 

16. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. 

17. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczną. 

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  

z zastrzeżeniem rozdział IV ust.18a. 

18a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu       

w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

19. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 
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Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania,  

w terminie i formie określonych w Statucie Gimnazjum. 

20. W związku z nieobecnością nauczyciela w pracy z powodu choroby lub 

innych przyczyn losowych: 

1) dyrektor szkoły powierza na czas określony obowiązki wychowawcy 

klasy lub nauczyciela przedmiotu innemu nauczycielowi poprzez: 

a) tymczasowe zastępstwo lub 

b) zmianę w arkuszu organizacyjnym szkoły w przypadku długotrwałej 

nieobecności. 

Nauczyciel, któremu czasowo powierzono obowiązki wychowawcy 

klasy lub nauczyciela przedmiotu z dniem powierzenia przejmuje 

wszystkie obowiązki dydaktyczno – wychowawcze zapisane w Statucie 

Gimnazjum. 

2) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zmiany w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. 

3) Powyższe zmiany w formie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły 

dyrektor ma obowiązek przekazać do zaopiniowania i zatwierdzenia 

organowi nadzorującemu i prowadzącemu. 

21. Uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w realizacji projektu 

      edukacyjnego. 

1) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 

realizują projekt edukacyjny, ma obowiązek zapoznać uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) z „Regulaminem realizacji projektów 

edukacyjnych w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie” – załącznik  

nr 9 Statutu Gimnazjum. 

2) Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę 

zachowania. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany                    

z programem nauczania danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie 

oceny (lub ocen) cząstkowej do dziennika lekcyjnego z jednego lub 

kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu  

w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. 

3) Temat projektu edukacyjnego oraz ocenę jego realizacji („zaliczył”/„nie 

zaliczył”) wychowawca wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum 

i w arkuszu ocen. Podstawą do takiego wpisu jest „Karta oceny” dla 

każdego ucznia realizującego projekt edukacyjny zakończona 

stwierdzeniem ogólnym: „zaliczył”/ „nie zaliczył” udział w projekcie. 

„Karta oceny” pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 
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zwolnić ucznia decyzją z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na 

świadectwie ukończenia gimnazjum i w arkuszu ocen w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

22. Uczeń kończący naukę w gimnazjum (w trakcie roku szkolnego) ma 

obowiązek zebrania podpisów potwierdzających jego rozliczenie na karcie 

zwanej „obiegówką” i oddać do weryfikacji wychowawcy klasy. 

23. Uczeń kończący naukę w gimnazjum (po klasie III) ma obowiązek zebrania 

podpisów potwierdzających jego rozliczenie na karcie zwanej „obiegówką”: 

1) obiegówkę ma obowiązek oddać do weryfikacji wychowawcy klasy na 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

2) nie oddanie obiegówki w terminie skutkuje obniżeniem oceny  

zachowania o jeden stopień;  

3) wychowawca przechowuje wszystkie obiegówki do końca roku 

szkolnego tj. 31 sierpnia. 

 

V.  PRZYJMUJEMY NASTĘPUJĄCE KRYTERIA OCEN  

     OCENY Z PRZEDMIOTÓW 

 

1. Oceny z przedmiotów 

Co uczeń powinien wiedzieć teoretycznie i jak zastosować tę wiedzę  

w praktyce? 

1) Ocena niedostateczna "ndst."  

a) Otrzyma ją uczeń, który: 

– nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej danego przedmiotu nauczania, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

– braki w wiedzy nie rokują nadziei na ich uzupełnienie nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

– nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, 

– nie odrabia zadań domowych, 

– nie potrafi  poprawić ocen niedostatecznych, 

– niesystematycznie przyswaja najprostsze treści lub w ogóle nie 

przygotowuje się do zajęć, 

– nie posiada zeszytu przedmiotowego, w którym winny znajdować 

się podstawowe zadania praktyczne. 

2) Ocena dopuszczająca „dop." 

a) Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują 

elementy treści nauczania: 

– niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

– potrzebne w życiu. 
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Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości  i umiejętności 

określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie  

w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.  

b) Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który: 

– zna podstawowe pojęcia z danego przedmiotu, całkowicie 

niezbędne w dalszym uczeniu, 

– przeprowadza obserwacje pod kierunkiem nauczyciela, 

– rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności (łatwe           

i typowe), 

– potrafi pisemnie i ustnie odtworzyć podstawowe wiadomości,  

– wyznaczone prace klasowe, testy, sprawdziany powinien pisać na 

ocenę pozytywną, w razie otrzymania oceny niedostatecznej pisze 

poprawę, 

– jest niesystematyczny w nauce, 

– niesystematycznie odrabia zadania domowe. 

3) Ocena dostateczna „dst".  

a) Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują 

elementy treści nauczania: 

– najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

– łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

– o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

– często powtarzające się w programie nauczania, 

– dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

– określone programem nauczania na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych, 

– proste, uniwersalne umiejętności, o mniejszym zakresie 

wiadomości. 

b) Ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który: 

– opanował minimum podstawy programowej, 

– wykonuje zadania według instrukcji, stosuje analogię, 

– rozwiązuje problemy bezpośrednio użyteczne w życiu i pracy, 

– samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

– czyta i wykonuje proste schematy, 

– zna podstawowe pojęcia i symbole z danego przedmiotu, 

– odpowiada przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony 

nauczyciela, 

– przy pomocy nauczyciela potrafi formułować wnioski, 

– potrafi korzystać z podręcznika pod kierunkiem nauczyciela, 

– w czasie lekcji jest aktywny w stopniu zadawalającym, 

– pisze wyznaczone prace klasowe i sprawdziany na ocenę 

dostateczną, 

– potrafi odtwarzać wiadomości, może mieć problemy z syntezą. 
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4) Ocena dobra „db" 

a) Wymagania rozszerzone (R) na stopień dobry obejmują elementy 

treści nauczania: 

– istotne w strukturze przedmiotu, 

– bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane 

do wymagań podstawowych, 

– przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego 

przedmiotu i innych zadań edukacyjnych, 

– użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

– o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, 

– wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji  

i z podręcznika oraz materiałów pomocniczych. 

b) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– opanował wiadomości wykraczające poza minimum programowe, 

– potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika, literatury 

pomocniczej np. encyklopedii, słowników, 

– dostrzega różnice między obserwacją a doświadczeniem, 

– zna i wyjaśnić podstawowe pojęcia z danego przedmiotu, 

– nie popełnia błędów wynikających ze znajomości materiału 

programowego, 

– wykazuje podobieństwa i różnice między zjawiskami, faktami, 

postaciami, itp., 

– rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne  

i teoretyczne, 

– w wypowiedziach pisemnych i ustnych powinien wykazywać się 

dojrzałością myśli, samodzielnie formułować wnioski. 

5) Ocena bardzo dobra „bdb" 

a) Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują 

pełny zakres treści określonych programem nauczania. Ponadto: 

– złożone, trudne, 

– wymagające korzystania z różnych źródeł, 

– umożliwiające rozwiązywanie problemów nietypowych, 

– pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który: 

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie,  

– samodzielnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych 

przez nauczyciela źródeł informacji, 

– potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać wiedzę teoretyczną  

w praktyce, argumentować, wyciągać wnioski syntezując, 

– rozwiązywać zadania i problemy nietypowe, o podwyższonym 
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stopniu trudności, 

– potrafić przekazać zdobytą wiedzę innym, 

– pomagać słabszym w rozwiązywaniu problemów, 

– udzielać wyczerpujące odpowiedzi pod względem 

faktograficznym, 

– swobodnie operować faktami i dostrzegać związki między nimi, 

– aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

– systematycznie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania 

domowe, 

– biegle posługuje się profesjonalną terminologią. 

6) Ocena celująca „cel." 

a) Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści 

nauczania: 

– wykraczające poza program nauczania, 

– stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

– wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

– zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

b) Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: 

– posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału 

programowego, 

– samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, 

– wykonuje samodzielnie doświadczenia i wyciąga z nich wnioski, 

– poszerza swoje wiadomości fachową literaturą, 

– bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych  

i odnosi w nich sukcesy, 

– ma przeważającą ilość ocen celujących. 

2. Postanowienia ogólne 

1) O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów nauczyciel informuje 

uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2) W ciągu jednego dnia uczeń może pisać jeden godzinny sprawdzian 

(pracę klasową), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

3) Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówek (sprawdzianów 

nie dłuższych niż 15 minut). Zakres wiadomości kartkówki to najwyżej 

trzy ostatnie lekcje. 

4) Prace klasowe, sprawdziany, testy i inne prace pisemne nauczyciel ma 

obowiązek sprawdzić i dać do wglądu uczniowi nie później niż po 

trzech tygodniach od ich napisania. Jeżeli nauczyciel nie wywiązał się  

z powyższego terminu wówczas nie może zrobić kolejnej pracy 

klasowej, sprawdzianu, testu itp. w danej klasie. 

5) Rodzic ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej własnego 

dziecka. 
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6) Nauczyciel ma obowiązek przechowywać pisemne prace uczniów do 

końca roku szkolnego (tj. 31 sierpnia danego roku). 

7) Na koniec semestru nie przewiduje się testu (sprawdzianu) końcowego. 

8) Klasa może uczestniczyć w badaniu wyników nauczania z danego 

przedmiotu. Decyzję taką podejmuje dyrektor gimnazjum. Uczniowie 

powinni być powiadomieni o przedmiocie, terminie i zakresie (1 lub 2 

semestry) badania wyników nauczania na początku roku szkolnego. 

9) Wychowawca lub nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma 

obowiązek przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  

o postępach i trudnościach ucznia w nauce (oceny, uwagi, pochwały, 

spostrzeżenia). W/w informacje można przekazać: 

a) dokonując wpisu do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego 

–  rodzic podpisuje się po zapoznaniu z informacją; 

b) przekazanie rodzicom na zebraniu zestawu ocen na kartkach – zapis 

w dzienniku – zakładka „Tematyka zebrań”; 

c) indywidualne rozmowy z rodzicem podczas tzw. konsultacji lub na 

zebraniach klasowych – podpis rodzica pod notatką służbową 

sporządzoną jako oddzielny dokument lub w zeszycie spostrzeżeń; 

d) wizyty wychowawcy klasy wraz z pedagogiem szkolnym w domu 

rodzinnym ucznia; 

e) prowadzenie przez wychowawcę klasy korespondencji z rodzicem – 

list za potwierdzeniem odbioru. List musi posiadać pieczątkę szkoły. 

Kopia listu pozostaje u wychowawcy klasy. 

10) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

11) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki zajęć artystycznych należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

12) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub  

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na 

czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. Jeżeli uczeń był zwolniony z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki w I semestrze to oceną roczną 

będzie ocena za II semestr. Jeżeli uczeń był zwolniony z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki w II semestrze to zamiast 

rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”. (Procedura 

zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów – załącznik nr 21 do Statutu Gimnazjum). 
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13) Nauczanie języków obcych i przedmiotów dodatkowych w gimnazjum: 

a) Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół od 1.09.2009r. 

uczniowie gimnazjum  realizują dwa języki obce nowożytne (język 

angielski i język niemiecki) jako obowiązkowe. Śródroczna  

i roczna ocena klasyfikacyjna z w/w przedmiotów jest wliczana do 

średniej ocen ucznia, ma wpływ na promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

b) W gimnazjum organizuje się dla uczniów zajęcia dodatkowe 

nieobowiązkowe Wychowanie do Życia w Rodzinie ujęte                    

w tygodniowym planie lekcyjnym. Uczeń niepełnoletni nie musi brać 

udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału 

ucznia w zajęciach. Brak pisemnej rezygnacji jest jednoznaczne                      

z obowiązkowym uczestnictwem w tych zajęciach. Nauczyciel 

prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzania obecności uczniów 

na w/w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły przez ucznia. Jeżeli rodzic niepełnoletniego ucznia nie 

przedstawił pisemnej rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach a uczeń 

mino tego nie uczęszcza na te zajęcia  jest to podstawa do ustalenia 

śródrocznej (rocznej) nagannej oceny zachowania. Natomiast 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę zgodną z rozdział IV 

ust.18a WSO. Uczeń, który na wniosek rodziców nie uczestniczy  

w zajęciach ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej pod 

opieką wychowawcy świetlicy.(Procedura zwalniania uczniów            

z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

– załącznik nr 21 do Statutu Gimnazjum). 

14) Klasyfikacja roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

(semestrze) oraz ustaleniu rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w Statucie 

Gimnazjum. 

15) Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne obowiązani są 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

16) O przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej  
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z zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia ustnie na lekcji.  

O przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych nauczyciel (wychowawca) informuje rodzica: 

a) ustnie podczas indywidualnej rozmowy – podpis rodzica pod notatką 

służbową sporządzoną jako oddzielny dokument lub w zeszycie 

spostrzeżeń; 

b) wpis do dzienniczka ucznia – podpis rodzica. 

17) O przewidywanej rocznej (semestralnej) niedostatecznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia obowiązani są poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

18) O przewidywanej rocznej (semestralnej) niedostatecznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia ustnie 

na lekcji. O przewidywanej rocznej (semestralnej) niedostatecznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel (wychowawca) 

informuje rodzica: 

a) ustnie podczas indywidualnej rozmowy – podpis rodzica pod notatką 

służbową sporządzoną jako oddzielny dokument lub w zeszycie 

spostrzeżeń; 

b) wpis do dzienniczka ucznia – podpis rodzica; 

c) wychowawca wysyła list za potwierdzeniem odbioru z informacją  

o przewidywanych rocznych (semestralnych) niedostatecznych 

ocenach klasyfikacyjnych z określonych zajęć edukacyjnych. List 

musi posiadać pieczątkę szkoły. Kopia listu pozostaje  

w dokumentacji wychowawcy. 

19) 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 przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W takim przypadku                        

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

20) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdział V ust.2 pkt 21. 

21) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie    z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

22) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena 
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klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie               

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

gimnazjum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia – zgodnie z § 19 Rozporządzenia 

MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83, poz. 256). 

23) Zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), 

dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwały Rady 

Pedagogicznej, która jest niezgodna z przepisami prawa,  

a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia 

jej niezgodności         z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

24) Dyrektor gimnazjum, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady 

pedagogicznej, ma obowiązek powołać komisję, która przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. 

a) Skład komisji: 

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

– kierownicze jako przewodniczący komisji, 

– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako 

egzaminujący, 

– dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

– prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

b) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu 

zgodny z przyjętą skalą procentową WSO oraz ustaloną ocenę. Do 

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

c) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego         

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

25) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia ustala dyrektor 

szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później 

niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

26) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
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niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

27) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych                      

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem rozdział IV ust.18a.  

28) Uczeń, który nie spełnił warunków rozdział V ust.2 pkt 27, nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę          

z zastrzeżeniem rozdział V ust.2 pkt 30 i 31. 

29) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

30) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

31) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane   w klasie programowo wyższej. 

32) W przypadku warunkowej  promocji do klasy programowo wyższej, 

uczeń ma obowiązek w I semestrze kolejnego roku szkolnego zaliczyć 

wiadomości i umiejętności z przedmiotu, z którego otrzymał promocję 

warunkową, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem uczącym ten 

przedmiot. Jeżeli nie spełnił tego warunku, nauczyciel ma prawo  

w wyniku klasyfikacji śródrocznej ustalić dla tego ucznia ocenę 

niedostateczną. 

33) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                        

i ponadwojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego           

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje       

z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

34) Uczeń kończy gimnazjum: 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 
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się w klasach programowo niższych gimnazjum, z uwzględnieniem 

rozdział V ust. 2 pkt 31, uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem rozdział IV ust.18a; 

b) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

35) 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. 

36) Nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną lub roczną na podstawie 

średniej ważonej może zastosować współczynnik (+ 0,2). 

3. Ocena zachowania uczniów 

1) Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

 w  szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom; 

h) realizacja projektu edukacyjnego. 

2) Wartości szczegółowe siedmiu kryteriów oczekiwanych zachowań: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie 

Szkoły, w szczególności uczeń: 

– jest systematyczny, dokładny i skrupulatny w wykonywaniu 

powierzonych zadań; 

– wykonuje zadania w ustalonym terminie; 

– ma zawsze dzienniczek ucznia, podręczniki i zeszyty, strój 

sportowy; 

– jest punktualny, nie spóźnia się do szkoły i inne zajęcia; 

– nie opuszcza zajęć (bez wagarów), usprawiedliwia nieobecności  

w dopuszczalnym terminie; 

– jest samodzielny w myśleniu i działaniu; 

– jest konsekwentny w podjętych działaniach i zobowiązaniach; 

– wykonuje polecenia nauczyciela (odrabia prace domowe, nosi 

strój gimnastyczny, przybory i pomoce szkolne); 

– sumiennie pełni powierzone role; 

– chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych lub fakultatywnych 

organizowanych okazjonalnie; 

– wychodzi z inicjatywą; 

– ma właściwy wygląd zgodny z wizerunkiem ucznia gimnazjum 

zapisanym w Statucie § 56 pkt 9; 

– rozlicza się z powierzonego mu mienia kończąc naukę                   

w gimnazjum (obiegówka); 
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b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

– jest wrażliwy na problemy innych (pomaga uczniom chorym i po 

przebytej chorobie, w sytuacjach losowych); 

– współdziała z kolegami w klasie i szkole; 

– współpracuje w zespole (praca grupowa na lekcjach); 

– wywiązuje się z pełnionych funkcji; 

– jest koleżeński i życzliwy  w stosunku do rówieśników; 

– ma duże poczucie sprawiedliwości; 

– staje w obronie środowiska przyrodniczego, nie zaśmieca 

otoczenia; 

– przestrzega zasad segregacji odpadów na terenie szkoły; 

– ma szacunek dla cudzej własności; 

– w salach lekcyjnych, na korytarzach, w ubikacjach, w świetlicy,               

w bibliotece, na hali sportowej uczeń nie może rysować po 

ławkach i krzesłach, kołysać się na krzesłach, rysować po 

ścianach; 

– nie niszczy regałów, pomocy naukowych, gazetek ściennych; 

– korzysta ze sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

– przestrzega regulaminu pracowni komputerowej; 

– używa sanitariatów zgodnie z ich przeznaczeniem; 

– nie wchodzi nogami na ławki, nie przeskakuje przez barierki na 

boisku szkolnym; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

– uczeń odnosi się z szacunkiem do symboli i znaków narodowych, 

hymnu państwowego i szkolnego; 

– zna hymn państwowy i szkolny; 

– w czasie uroczystości państwowych, patriotycznych i szkolnych 

zachowuje się poprawnie (godna postawa, strój apelowy); 

– ma ubiór stosowny do sytuacji; 

– imprezy rekreacyjno – sportowe, konkursy przedmiotowe, 

olimpiady, prezentacje, występy są formą aktywnej postawy 

ucznia; 

– ma świadomość godnego reprezentowania szkoły w zawodach 

sportowych, imprezach kulturalnych itp.; 

– udział w w/w imprezach to wyróżnienie dla jego umiejętności, 

wiedzy i zainteresowań; 

– aktywny udział ucznia w reprezentowaniu szkoły to wzór do 

naśladowania przez innych uczniów; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

– kultura słuchania (uważne słuchanie, kontakt wzrokowy  

i słuchowy z rozmówcą, itp.); 

– dobieranie słów adekwatnych do wypowiedzi (pyta, prosi, 

dziękuje, informuje, przeprasza); 
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– odpowiednia intonacja i siła głosu (nie krzyczy, nie piszczy, nie 

mówi chaotycznie, mówi poprawnie nie używając 

wulgaryzmów); 

– przestrzega kolejności wypowiedzi (nie przerywa, nie 

przeszkadza rozmówcy, nie wtrąca się do rozmowy innych); 

– odpowiednia postawa podczas mówienia (nie żuje gumy, nie 

trzyma rąk w kieszeniach, bez czapki na głowie); 

– rozwija zainteresowania mową ojczystą poprzez korzystanie  

m. in. z biblioteki, udział w konkursach recytatorskich, itp.; 

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

– uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów, które mogłyby 

wyrządzić krzywdę innym; 

– zna i stosuje się do przepisów ruchu drogowego; 

–  nie opuszcza terenu szkoły w czasie trwania lekcji w danym dniu 

(wyjątek stanowi przejście do budynku oświatowego); 

– nie bierze udziału w sytuacjach, które zagrażają bezpieczeństwu 

(podkładanie nóg, „fala” szkolna, itp.); 

– jest odpowiedzialny (nie stwarza sytuacji zagrożenia); 

– bezpiecznie wychodzi na przerwę i wchodzi po przerwie do 

szkoły; 

– nie gra w piłkę podczas przerw, w okresie zimowym nie rzuca 

śnieżkami, nie ślizga się; 

– przestrzega normy higieniczne; 

– dba o zdrowie swoje i innych poprzez unikanie czynników 

szkodliwych (papierosy, alkohol, narkotyki); 

– podczas wycieczek, szkolnych dyskotek, zawodów sportowych 

stosuje się do szczegółowych regulaminów ustalonych                     

i obowiązujących na danej imprezie; 

– przestrzega określone zasady w czasie trwania zajęć lekcyjnych           

w klasie (zajmuje wyznaczone miejsce w ławce, nie chodzi po 

klasie, ustawia tornister przy ławce, wiesza kurtkę na wieszaku      

w klasie lub na korytarzu szkolnym, zasuwa krzesło przy wyjściu   

z sali); 

– stosuje się do szczegółowych regulaminów bezpieczeństwa w sali 

komputerowej, bibliotece, świetlicy, hali sportowej i innych; 

– uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych, jak 

np. biżuteria, telefon komórkowy, przenośny odtwarzacz MP3, 

MP4 itp., dyktafon, aparat fotograficzny (cyfrowy), kamera video, 

firmowa odzież wierzchnia i obuwie, duża kwota pieniężna, itp.; 

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

– uczeń jest tolerancyjny i taktowny; 

– nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

– dobrze kontaktuje się z grupą rówieśniczą; 
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– w razie rozwiązywania sytuacji konfliktowej staje po stronie racji, 

jest sprawiedliwy; 

– potrafi przyznać się do popełnionego czynu i ponieść tego 

konsekwencje; 

– potrafi kulturalnie zachować się w każdej sytuacji (kino, teatr, 

muzeum, itp.); 

– dba o kulturę języka; 

– cechuje go kultura współżycia w grupie; 

– jest prawdomówny; 

– jest odpowiedzialny za swoje zachowanie (kontrola, 

samokrytycyzm); 

g) okazywanie szacunku innym osobom: 

– okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły poprzez 

używanie zwrotów powitania i pożegnania, używanie zwrotów 

grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam); 

– szanuje wytwory pracy nauczycieli, sprzątaczek, woźnego  

i innych (gazetki, porządek w łazienkach i na korytarzach, itp.); 

– uczeń wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła, czeka na 

powitanie i pożegnanie ze strony gościa; 

– pomaga osobom starszym; 

– reaguje na uwagi wszystkich pracowników szkoły; 

h) realizacja projektu edukacyjnego. 

3) Skala ocen zachowania i odniesienia do kryteriów: 

a) WZOROWE – zachowania i postawy nie budzą zastrzeżenia lub 

uwagi dotyczą nieznacznych uchybień w jednym obszarze. Podczas 

realizacji projektu edukacyjnego czynnie uczestniczył  

w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył  

w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 

b) BARDZO DOBRE – uwagi dotyczą nieznacznych uchybień 

najwyżej w dwóch obszarach. Pełnił aktywną rolę podczas realizacji 

projektu edukacyjnego, wspomagając członków zespołu. 

c) DOBRE – uwagi dotyczą nieznacznych uchybień najwyżej w trzech 

obszarach. Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji 

projektu edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu             

i opiekuna projektu. 

d) POPRAWNE – uwagi dotyczą nieznacznych uchybień najwyżej                

w czterech obszarach lub poważnych zastrzeżeń w jednym                  

z obszarów. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu 

edukacyjnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych 

zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

e) NIEODPOWIEDNIE – uwagi dotyczą nieznacznych uchybień 

najwyżej w pięciu obszarach lub poważnych zastrzeżeń w dwóch 

obszarach. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji 
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projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na 

przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się 

ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu 

projektowego. 

f) NAGANNE – nie spełnianie co najmniej kryterium oceny 

nieodpowiedniej skutkuje oceną naganną. Ponadto nie przystąpił do 

realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem 

projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do 

członków zespołu, jak i opiekuna. Jeżeli rodzic niepełnoletniego 

ucznia nie przedstawił pisemnej rezygnacji z udziału ucznia                

w zajęciach Wychowanie do Życia w Rodzinie a uczeń mino tego nie 

uczęszcza na te zajęcia  jest to podstawa do ustalenia śródrocznej 

(rocznej) nagannej oceny zachowania.  

4) Nagrody: 

a) Rodzaj nagrody: 

– pochwała wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji 

uczniowskich z wpisem do zeszytu spostrzeżeń, 

– pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej, 

– list gratulacyjny dla rodziców, 

– dyplom, 

– nagroda rzeczowa,  

– wpis na świadectwo, 

– wpis do kroniki gimnazjum, 

– stypendium naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa. 

b) Za co? 

– Za pozytywne postawy ucznia wobec kolegów i koleżanek  

z klasy, szkoły, osób dorosłych w szkole i poza nią (za postawę 

fair play, za pomoc udzielaną słabszym, itp.). 

– Za aktywne działanie w samorządzie klasowym, w Samorządzie  

Uczniowskim, w zespołach klasowych. 

– Za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

– Za reprezentowanie gimnazjum i osiągnięcia w zawodach, 

olimpiadach, konkursach. 

– Za bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre 

zachowanie (szczegóły określa Statut Gimnazjum). 

– Za 100% frekwencję. 

– Za wyjątkową kulturę osobistą w szkole i poza nią. 

– Za inicjowanie różnych działań, akcji itp. (zbieranie puszek, 

makulatury, pomoc Domom Dziecka, potrzebującym pomocy, 

wolontariat w DPS, itp.). 

 

5) Kary 
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a) Rodzaj kary: 

– upomnienie przez wychowawcę klasy lub nauczyciela z wpisem 

do zeszytu spostrzeżeń, 

– upomnienie dyrektora, 

– nagana pisemna wychowawcy z wpisem do akt z równoczesnym 

powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów), 

– nagana pisemna dyrektora z wpisem do akt z równoczesnym 

powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów), 

– zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

– zawieszenie lub odwołanie z funkcji w organach szkoły,  

z reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

– przeniesienie do równoległej klasy, 

– zadośćuczynienie wyrządzonej szkody lub krzywdy. 

                 Udzielanie każdej z w/w kar ma wpływ na ocenę zachowania. 

b) Za co ? 

– Za spóźnianie się do szkoły bez ważnej przyczyny. 

– Za naganne zachowanie w czasie lekcji – uwagę wpisuje do 

zeszytu spostrzeżeń nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

– Za nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 

– Za palenie tytoniu. 

– Za posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków. 

– Za wybryki chuligańskie (niszczenie sprzętu, pobicia, znęcanie 

się nad kolegami, kradzież, wulgarne odnoszenie się do innych, 

itp.). 

– Za uchylanie się od poleceń nauczyciela, ustaleń zespołu 

klasowego. 

– Za nieprzestrzeganie regulaminów szczegółowych (regulamin 

pracowni przedmiotowej, wycieczek, zawodów sportowych, itp.). 

– Za nie noszenie stroju szkolnego, apelowego i sportowego 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Gimnazjum. 

Dyrektor  (wicedyrektor lub wychowawca klasy) powiadamia policję 

(jeśli wymaga tego sytuacja lekarza) oraz rodziców ucznia  

w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły: 

– kradzieży, 

– bycia pod wpływem alkoholu na terenie gimnazjum, 

– bycia pod wpływem środków odurzających, narkotyków, 

rozprowadzania ich, 

– fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, 

– brutalności, 

– znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

– dopuszczania się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie  

przyjęte zasady moralne i społeczne. 

Wychowawca, na wniosek rady pedagogicznej, ma prawo obniżyć 
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sprawcy w/w czyny, każdą ocenę zachowania bezpośrednio do oceny 

nagannej z równoczesnym powiadomieniem rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

4. Postanowienia ogólne 

1) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  

z zastrzeżeniem rozdział IV ust.18a. 

2) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) 

informuje uczniów o warunkach i sposobie oraz  kryteriach zachowania,  

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4) Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku 

szkolnym informuje o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5) Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia: 

a) samoocena ucznia – ankieta, 

b) jawna ocena klasy na lekcji wychowawczej, 

c) opracowane arkusze zbierania propozycji oceny zachowania od 

nauczycieli, 

d) zeszyt spostrzeżeń, 

e) posiadane informacje o uczniu zebrane od wszystkich pracowników 

szkoły; 

f) na oceną zachowania ma wpływ: 

– frekwencja ucznia, 

– udział w projekcie edukacyjnym, 

– nieobecność na dodatkowych zajęciach Wychowania do Życia  

w Rodzinie, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji z udziału 

ucznia w w/w zajęciach. 

6) O przewidywanej rocznej (semestralnej)  nagannej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania wychowawca ma obowiązek powiadomić 

ucznia, jego rodziców (opiekunów) na 4 tygodnie przed rocznym 

(semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

O każdej innej niż naganna ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

wychowawca informuje ucznia na 1 tydzień przed rocznym 

(semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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7) O przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania wychowawca informuje ucznia ustnie na godzinie 

wychowawczej. O przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje rodzica: 

a) ustnie podczas indywidualnej rozmowy – podpis rodzica pod notatką 

służbową sporządzoną jako oddzielny dokument lub w zeszycie 

spostrzeżeń; 

b) wpis do dzienniczka ucznia – podpis rodzica. 

8) O przewidywanej rocznej (semestralnej) nagannej ocenie 

klasyfikacyjnej    zachowania wychowawca informuje ucznia ustnie na 

godzinie wychowawczej. O przewidywanej rocznej (semestralnej) 

nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje 

rodzica: 

a) ustnie podczas indywidualnej rozmowy – podpis rodzica pod notatką 

służbową sporządzoną jako oddzielny dokument lub w zeszycie 

spostrzeżeń; 

b) wpis do dzienniczka ucznia – podpis rodzica; 

c) wychowawca wysyła list za potwierdzeniem odbioru z informacją                      

o przewidywanej rocznej (semestralnej) nagannej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. List musi posiadać pieczątkę szkoły. 

Kopia listu pozostaje w dokumentacji wychowawcy. 

9) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) może wnieść na piśmie do 

dyrektora szkoły zastrzeżenie co do proponowanej przez wychowawcę 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie co 

najmniej pięciu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę do poszukiwania 

dodatkowych pozytywnych informacji o uczniu i dokonania ponownego 

ustalenia oceny zachowania. Ustalona przez wychowawcę ocena 

zachowania jest ostateczna. Wychowawca ma obowiązek umotywować 

ocenę na piśmie i przekazać ją uczniowi i jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). Motywacja oceny zachowania jest załącznikiem protokołu 

posiedzenia Rady Pedagogicznej.. 

10) W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub 

odniesienie znaczących sukcesów) dopuszcza się obniżenie (lub 

podwyższenie) oceny zachowania do nagannej (wzorowej) włącznie 

w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Należy natychmiast powiadomić  

o tym  fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

11) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne 

zastrzeżenie do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 
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zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

12) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie przepisami 

prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję – zgodnie z § 19 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 

2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów   w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 256). 

13) Zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), 

dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, 

która jest niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu wykonania 

uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności         

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

14) Dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej, ma obowiązek powołać komisję, która przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.  

a) Skład komisji: 

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji, 

– wychowawca klasy, 

– wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

– przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

– przedstawiciel rady rodziców. 

b) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

15) Ustalenie „nowej” rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania winno się 

odbyć w ciągu 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 

16) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna.  

17) Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
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szkołą, zdającemu  egzamin  klasyfikacyjny  nie  ustala się oceny 

zachowania. 

18) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO   

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnatrzszkolnego określa Statut Gimnazjum,         

z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 

1. Zasada otwartości. 

Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu  

w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym 

opiekunom. 

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz  

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz rodziców {prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania 

zachowania. 

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu. 

4) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego 

utajona przed klasą. 

5) Na prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

6) Każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona,       

a praca pisemna udostępniona uczniowi, a na życzenie – rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

7) O ostatecznej ocenie z zachowania wychowawca informuje ucznia  

i rodziców po klasyfikacyjnym posiedzeniu  Rady Pedagogicznej. 

2. Zasada systematyczności i terminowości. 

Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażanie uczniów do 

systematycznej pracy. 

1) Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, 

dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

2) Ustala się, że każdy uczeń powinien otrzymać minimum 4 oceny                      

w semestrze z każdego przedmiotu. 

3) Ocenianiu podlegają: 

a) odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów, 

b) kartkówki (niezapowiedziana forma odpowiedzi nie przekraczająca 

15 minut i obejmująca materiał trzech ostatnich tematów), 

c) testy, sprawdziany, prace klasowe (1 sprawdzian dziennie, najwyżej 
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3 sprawdziany w tygodniu), 

d) projekty edukacyjne, 

e) praca na lekcji (aktywność), 

f) praca domowa – ocena samodzielnej pracy ucznia, 

g) uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo wyboru formy 

zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności. 

Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia ocen z prac pisemnych 

w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od ich napisania. Prace 

pisemne uczniów stanowią dokument i powinny być przechowywane 

przez nauczyciela do końca  roku szkolnego tj. 31 sierpnia danego roku. 

4) W całym cyklu kształcenia może nastąpić badanie wyników nauczania 

wyznaczone przez dyrektora gimnazjum. 

3. Zasada higieny pracy umysłowej. 

Celem tej zasady jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez 

przeciążenia umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie. 

1) Nauczyciele prace klasowe (sprawdziany, testy) zapowiadają 

przynajmniej tydzień przed terminem i zaznaczają to w dzienniku 

lekcyjnym. 

2) Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna  

w dniu, a trzy  w tygodniu). 

3) Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego. 

4. Zasada przekazu informacji zwrotnej. 

Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem                 

o czynionych przez ucznia postępach, pomoc w planowaniu dalszych działań. 

1) Nauczyciel  w   relacji  z  uczniem   może   informację  zwrotną   

przekazać stosując: 

a) rozmowę indywidualną z uczniem, 

b) napisać notatkę w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym, 

c) napisać obszerniejszą notatkę pod pisemną pracą ucznia. 

2) Wychowawca w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać: 

a) telefonicznie, 

b) podczas rozmowy indywidualnej, 

c) pisząc notatkę pisemną (dzienniczek ucznia, list, zeszyt 

przedmiotowy), 

d) w czasie zebrań z rodzicami, 

e) w czasie konsultacji. 

5. Zasada podmiotowości i indywidualizacji. 

Celem jest dostosowanie stopnia trudności zakresu treści podlegających 

ocenie do możliwości indywidualnych ucznia. 

1) Dostosowanie poziomu wiedzy sprawdzanej do możliwości 

indywidualnych ucznia. 

2) Umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez 

siebie formie. 
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3) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii PPP lub 

innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom   edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4) Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych (jeżeli istnieje możliwość 

ich organizacji). 

5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki             

i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

6) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

określony z zajęć z wychowania fizycznego. 

7) Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

8) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

9) Respektowanie orzeczeń PPP. 

6. Zasada angażowania się uczniów w system oceniania. 

Celem jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiąganych 

wyników w nauce. 

1) Udział ucznia w tworzeniu WSO. 

2) Zna kryteria oceniania. 

3) Jest świadomy swoich osiągnięć. 

4) Dokonuje samooceny  wiedzy i umiejętności. 

5) Przyjmuje aktywną postawę wobec poprawy  własnych wyników. 

7. Zasada modyfikowania systemu oceniania. 

WSO powinien być ulepszany. Po zakończeniu roku szkolnego na podstawie 

przeprowadzonych ankiet i innych obserwacji RP akceptuje i wprowadza 

zmiany w WSO. 

8. Zasada wspierania uczniów. 

Poprzez ciągłą obserwację ucznia nauczyciel ukierunkowuje i stwarza 

możliwości rozwoju osobowego. Podpowiada metody, wskazuje 

odpowiednie źródła materiałowe, udostępnia wzorce rozwiązań. 

9. Zasada poprawiania ocen. 

Celem jest określenie warunków poprawiania ocen.  

1) Uczeń ma prawo do poprawiania oceny w formie i terminie ustalonym 

przez nauczyciela przedmiotu. 

2) Jeżeli uczeń nie skorzysta z możliwości poprawy oceny  

w wyznaczonym terminie bez ważnego powodu, nauczyciel może 
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odmówić uczniowi prawa poprawy tej oceny. 

10. Zasada klasyfikowania uczniów.  

1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnej ucznia określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według skali określonej w Statucie Gimnazjum. 

2) Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest raz w ciągu roku 

szkolnego. 

3) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 

oceny zachowania według skali zgodnej  z rozporządzeniem MENiS. 

4) Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5) Jeżeli nauczyciel przewiduje dla ucznia ocenę niedostateczną śródroczną 

lub roczną zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6) Jeżeli wychowawca klasy przewiduje śródroczną lub roczną  naganną 

ocenę zachowania zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie ucznia        

i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 4 tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach stosuje się przepis WSO rozdział  

V ust.4 pkt 10. 

7) Ustalona przez nauczyciela śródroczna lub roczna ocena niedostateczna 

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przy 

uwzględnieniu odrębnych przepisów. 

8) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów         

a oceny zachowania wychowawcy po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, uczniów danej klasy i samooceny ucznia (ocena 

zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna). 

9) Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki     

w klasie programowo wyższej, gimnazjum powinno w miarę 

możliwości  stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

10) 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 przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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VII. EGZAMINY 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny 

1) 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 w szkolnym planie nauczania. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 

klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4) Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora 

szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych          w danym semestrze (roku szkolnym). 

5) Egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej i ustnej przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji chodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

jako członek komisji. 

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia – w charakterze obserwatorów. 

6) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu zgodny z przyjętą skalą procentową WSO oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia     

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7) Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż 

przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku 

szkolonym). Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem   

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin poprawkowy 
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1) Uczeń, który w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej  

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  

informatyki, techniki, zajęć technicznych  oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych.  

3) Egzamin poprawkowy przeprowadzą się na pisemną prośbę ucznia lub 

jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły. 

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich ( po I semestrze – nie później niż do końca lutego) 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

jako członek komisji. 

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu., pytania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu zgodny z przyjętą skalą procentową WSO oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia     

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły . 

8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji   

lub nie kończy gimnazjum i powtarza klasę. 

9) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo 

ucznia, który nie zdał. egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Egzamin sprawdzający 

1) Egzamin sprawdzający może zdawać uczeń niezadowolony  

z pozytywnej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2) Wniosek o egzamin sprawdzający składa uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) na piśmie do dyrektora gimnazjum w terminie co 

najmniej pięciu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

3) O swojej decyzji i terminie egzaminu (koniecznie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) dyrektor informuje 
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ucznia i jego rodziców w formie pisemnej. 

4) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor gimnazjum lub nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne. 

5) Z przeprowadzonego  egzaminu sprawdzającego  sporządza  się  

protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. Egzamin sprawdzający uważa się za zdany, jeżeli uczeń 

uzyskał: 

a) z części pisemnej – co najmniej 90% wymaganych punktów i 

b) z części ustnej – co najmniej 90 % wymaganych punktów. 

6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum. 

4. Egzamin gimnazjalny 

1) W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości umiejętności  

z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy  

o społeczeństwie; 

b) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości  

i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

obcego nowożytnego. 

2) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego  

z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako 

przedmiotu obowiązkowego. 

3) W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka 

obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni 

opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację  

o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego  

z tych języków. 

4) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły 

pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń 

będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. Deklaracji podaje 

się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części 
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trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym  

w przypadku ucznia  o którym mowa w rozdziale VII ust.4 pkt 23 e. 

5) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia. 

6) Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię 

przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku 

szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 

7) Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan 

zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarz. 

8) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną  

w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane  

z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

9) Opinia Rady Pedagogicznej, o której mowa w pkt. 8, jest wydawana 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) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

10) Dla uczniów, o których mowa w rozdziale pkt 5 – 8, nie przygotowuje 

się odrębnych zestawów zadań. 

11) Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 

potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w rozdziale pkt 5 – 8,        

i podaje ją do publicznej wiadomości nie później niż do 1 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

12) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania 

warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb                

i możliwości uczniów, o których mowa w rozdziale pkt 5 – 8, spośród 

możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji,  
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o której mowa w pkt 11. 

13) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

14) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni 

przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

15) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej 

niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są 

zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

16) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum 

kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie 

wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku 

przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym, którym mowa w pkt 23 d. Na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) mogą oni jednak przystąpić do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

17) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 

egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne  

z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

najwyższego wyniku. 

18) Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w gimnazjum 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 

którym jest dyrektor szkoły. 

19) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 

2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego może powołać 

zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

spośród nauczycieli zatrudnionych w naszym gimnazjum. 

20) Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego 

zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą 

wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej 

powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w naszym 

gimnazjum. 
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21) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca 

powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu 

gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową. 

22) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności: 

a) Przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu 

gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, 

numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, 

symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę 

uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi OKE, w terminie 

ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż 

do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny. 

b) Nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

c) Powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem 

egzaminu gimnazjalnego. 

d) Powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 

zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym 

wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

e) Przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego informuje uczniów                 

o  warunkach przebiegu tego egzaminu. 

f) Nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego. 

g) Przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów,                       

o których mowa w pkt 5 – 8. 

h) Zapewnia uczniom, o których mowa w pkt 5 – 8 przystąpienie do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich 

potrzeb i możliwości. 

i) Sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu 

gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali 

egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego, oraz  

niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazują 

ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię 

(imiona)  i nazwisko ucznia, numer PESEL ucznia. 

j) Zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy 

zadań i karty odpowiedzi uczniów i  niezwłocznie dostarcza je do 

miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej. 

k) Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji 

dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

l) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub 
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upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, w obecności innego członka zespołu, odbiera 

przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami 

odpowiedzi oraz inne materiały  niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, 

a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

m) W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt 22 l, 

zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

23) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego 

          dnia. 

a) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu 

gimnazjalnego trwają po 150 minut. 

b) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

c) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym 

jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne 

obejmują zakres wymagań ustalonych w podstawie programowe 

kształcenia ogólnego dla poziomi III. 0.  

d) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu 

edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym  

z zastrzeżeniem pkt 16. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres 

wymagań ustalonych w podstawie programowe kształcenia ogólnego 

dla poziomi III. 1.  

e) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie 

spełniają warunku określonego w pkt 23 d. 
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24) Dla uczniów, o których mowa w pkt 5 – 8, czas trwania egzaminu 

gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać 

przedłużona każda część egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor 

CKE w szczegółowej informacji, której mowa w pkt 11. 

25) W przypadku, gdy część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana 

w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu 

gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu jest              

w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. W skład 

zespołu wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: przewodniczący, co 

najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest 

zatrudniony w innej szkole lub placówce. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada 

za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.  

W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków 

zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 

20 uczniów. 

26) Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład 

zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

27) Na egzaminie gimnazjalnym członkami zespołu nadzorującego nie 

mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części 

egzaminu a w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego – 

nauczyciele tego języka obcego, z którego zakresu jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny. 

28) Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy 

pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne 

materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie 

zostały naruszone. Jeżeli pakiety zostały naruszone, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu 

gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

29) Jeżeli pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów 

nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów. Następnie przekazuje 

przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty 

odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego 

w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. 

Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty 

odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestawy zadań i karty 

odpowiedzi są kompletne. 

30) Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki               
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w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań  

z nową kartę odpowiedzi. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą 

odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza               

w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki        

w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

31) Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego na zestawie 

zadań  i karcie odpowiedzi uczeń zamieszcza swój kod, nadany przez 

komisję okręgową oraz numer PESE, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań    

i kart odpowiedzi. 

32) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy 

osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości 

zapewniającej samodzielność pracy uczniów. Do sali, w której jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

33) Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania 

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego 

czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

34) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni 

opuszczać sali. W szczególnych uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 

opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej. 

35) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego. 

36) W czasie egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

37) W przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego  rozwiązywania zadań przez ucznia, 

lub 

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej  

z urządzeń telekomunikacyjnych, lub 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego tego ucznia        i unieważnia jego odpowiednią część 

egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się 

w protokole. 
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38) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji 

okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 

unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

39) W przypadkach, o których mowa w pkt 37 i 38 uczeń przystępuje 

ponownie do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  w terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 

20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

40) Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 

uczeń wnosi urządzenia telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej, lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej 

części  egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego 

tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 

41) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie 

przystąpił do odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego, dyrektor 

komisji okręgowej, w porozumieniu  z dyrektorem Komisji Centralnej, 

unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

42) W przypadkach, o których mowa w pkt 40 i 41 w zaświadczeniu  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, 

w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych                

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0”. 

43) Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

44) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej  

i skali centylowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii  

i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych 

(biologii, geografii, fizyki, chemii), języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie 

rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki 

egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, 

na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. 

45) Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest 
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ostateczny. 

46) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu  

w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje 

do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu                       

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, 

nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.  

47) Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym  terminie stosuje się 

odpowiednio przepisy pkt 40 – 42. 

48) Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 

sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

49) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego 

roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. 

Dyrektor gimnazjum składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. 

50) W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego                      

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego w odpowiedniej części 

wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

51) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

52) Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 

Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia szkoły.  

53) Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja 

okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a przypadku,  

o którym mowa w pkt 37 i 46 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej, dyrektor gimnazjum przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

54) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza 

protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują: 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz  
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przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się 

niezwłocznie do komisji okręgowej.  

55) Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które 

stanowią dokumentację egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja 

okręgowa przez okres 6 miesięcy. 

56) Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 

57) W szkole określa się „Zasady obiegu informacji” dotyczących 

przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego, które zawarte są   

w załączniku nr 12 Statutu Szkoły. 

 

VIII. DEKALOG OCENIANIA 

 

1. Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać je. 

2. W ocenianiu należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami. 

Ocenianie i stosowane  narzędzia oceny powinny zachęcać ucznia do 

zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności. 

3. Cel oceniania trzeba jasno określić. Nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć, 

z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnienie wyboru danej 

formy sprawdzania. 

4. Ocenianie powinno być trafne. To znaczy, że wybrana metoda sprawdza 

dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić. 

5. Ocenianie   powinno  być  rzetelne. O ile   to   tylko   możliwe,  należy 

wyeliminować   subiektywizm, a   ocenę   uczynić   niezależną   od   osoby 

egzaminatora. 

6. Wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji 

zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój 

ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania 

sumującego uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojej 

pracy. Dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia. 

7. Ocenianie powinno skłonić zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na 

temat ich dotychczasowej pracy i uczenia się. Wobec tego niezbędna jest 

nieustanna ewaluacja i doskonalenie oceniania. 

8. Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się 

trzeba zaplanować razem z formami sprawdzania i oceniania, tak aby 

uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się. 

9. Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia. Zbyt duża liczba sprawdzianów 

w  krótkim czasie obciąża zarówno efektywne uczenie się jak i nauczanie. 

10. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie 

muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje. 

 

 

 


