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Wymagania edukacyjne 

 

Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Podstawa prawna:  

 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i rozporządzenia wykonawcze 

do w/w ustawy (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w 

sprawie podstawy programowej (Dz. U. Nr 51/458/2002)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004r. w 

sprawie wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 6/45/2004)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 199/2046/2004)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.Nr 164/1154/2006)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz. U. Nr 164/1154/2006), (Dz. U. 130/906/2007).  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803).  

 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz.843).  

 

CELE I ZAKRES OCENIANIA 

§ 1 



Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

§ 2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

b) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

d) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach  w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

§ 3 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma charakter oceniania wspierającego, ukierunkowanego i 

stymulującego rozwój potencjalnych potrzeb i możliwości ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając 

uczniowi informacji zwrotnej o : 

a) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności; 

b) skuteczności wybranych metod nauczania i uczenia się; 

c) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych; 

3. Oceny są informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora i nadzoru 

pedagogicznego o : 

a) efektywności procesu nauczania i uczenia się; 

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

c) postępach uczniów. 

4. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego. 

5. Zarejestrowane na monitoringu sytuacje: pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, 

uszkodzenie mienia szkolnego i uczniów itp. Mogą być wykorzystane do udowodnienia 

niewłaściwego zachowania się ucznia, obniżenia oceny z zachowania. Jeżeli zachowanie jest 

niezgodne ze Statutem szkoły i dotyczy czynu karalnego niezwłocznie sprawa przekazywana 

jest na policję dołączając zapis z monitoringu. 

§ 4 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych                            i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach określonych 

niniejszym dokumentem; 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych; 

d) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

f) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali o której mowa w § 8 ust. 1. 

 



ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 5 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania , o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania 

udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli i 

wychowawców na terenie szkoły. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, są dostępne dla 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na zasadach określonych przez nauczycieli. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

6. Oceny są informacją o postępach i trudnościach ucznia oraz wspierają jego rozwój. 

§ 6 

Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie.  

Przynajmniej 3 oceny cząstkowe w semestrze w przypadku 1 godziny tygodniowo w 

pozostałych przypadkach proporcjonalnie do wymiaru tygodniowego 

2h - 4 i więcej ocen 

3h - 6 i więcej ocen 

4h - 8 i więcej ocen 

5h - 10 i więcej ocen 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi wymaganiami edukacyjnymi oraz z przyjętymi w planie 

dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. 

§ 7 

1. Oceny dzielą się na : 

a) bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

zajęć edukacyjnych; 

b) śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi śródrocznymi, a także 

ustalenie oceny zachowania; 

c) roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania; 

d) końcowe – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia na koniec danego etapu 

edukacyjnego. 

§ 8 



1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy IV 

SP ustala się w stopniach według następującej skali : 

STOPIEŃ LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT 

celujący 6 cel. 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop. 

niedostateczny 1 ndst 

 2. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego 

ocenę) oraz   „ – „ (obniżającego ocenę).                               

3. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, 

światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

5. Punkty uzyskane z prac klasowych, kontrolnych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie 

wg następującej skali : 

100% - 98% - celujący 

97% - 87% - bardzo dobry 

86% - 70% - dobry 

69% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

6. Oceny z języka kaszubskiego wyrażone będą w skali ocen od 1-6 dla uczniów klas 0-VIII 

oraz gimnazjum. 

§ 9 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w §5 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – jeżeli nie są 

one zajęciami kierunkowymi – należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w 

§5 ust. 1,   do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania. 

§ 10 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów) i wydanej 

przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. 



3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć komputerowych  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej śródrocznej 

(końcoworocznej) wpisuje się słowo „zwolniony”. 

§ 11 

1. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są : dziennik elektroniczny, 

arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy  i świadectwo ukończenia szkoły. 

2. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

§ 12 

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści 

nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów 

ucznia. 

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w 

różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny, oparte na jednolitych 

wymaganiach. 

§ 13 

• Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie 

pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac 

twórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, 

samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki 

poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

• Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagania, 

jakim będzie musiał sprostać. 

• Na przerwy w nauce trwające dłużej niż pięć dni nie zadaje się prac domowych. 

• W pierwszym dniu po przyjściu do szkoły po przerwie trwającej minimum 5 dni 

nie odbywają się prace klasowe, sprawdziany i kartkówki. 

§ 14 

• Pisemna praca klasowa ( 1 – 2 godz.) musi być zapowiedziana z 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku elektronicznym. 

W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace 

klasowe, przy czym nie więcej niż jedna dziennie (z wyjątkiem grup językowych). 

Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie. 

• Sprawdzian lub test ( do 40 min) – zakresem obejmuje dział ( obszerne działy 

można podzielić na dwie części), zapowiedziany powinien być z tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel ma dwa 

tygodnie na sprawdzenie. 

•  Kartkówki (10 – 15 min) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji, mogą 

być przeprowadzane bez uprzedzania. Nauczyciel sprawdza na następną lekcję. 

• Sprawdzone, ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują od nauczyciela w ciągu 

dwóch tygodni od daty pisania pracy klasowej. 

• Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny (tylko jeden raz), ale tylko z pisemnej 

pracy klasowej, sprawdzianu i testu  na zasadach ustalonych w wymaganiach 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. W przypadku uzyskania niższej 

oceny z poprawy w dzienniku pozostaje tylko ocena wyższa. 



• Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i 

oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych. 

• Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

• Uczeń ma prawo przed lekcją zgłosić brak przygotowania do lekcji ( dwa razy w ciągu 

semestru, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, trzy 

razy – jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej). 

• Waga ocen (obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2017/2018): 

 

Praca klasowa -10 

Praca klasowa poprawiona - 8 

Sprawdzian, test - 8 

Sprawdzian poprawiony - 6 

Kartkówka - 5 

Aktywność - 3 

Odpowiedź ustna - 3 

Praca domowa - 4 

Praca na lekcji – 5 

Inne (plakat, prezentacja, dodatkowa praca pisemna, referat, modele) – 5 

Zadanie - 1 

 

• Dodatkowo zespoły przedmiotowe ustaliły kategorie ocen i ich wagi 

 

-  Zespół humanistyczny: 

Dyktando- 5 

Wypracowanie domowe -6 

Recytacja – 6 

Czytanie – 3 

- Zespół języków obcych: 

Dyktando - 5 

Dialog – 5 

Czytanie – 3 

- Zespół wychowania fizycznego: 

Aktywność i postawa – 8 

Motoryczność – 1 

Zawody – 10 

Gry zespołowe – 3 

Umiejętności – 7 

Frekwencja – 10 

Przygotowanie do lekcji – 10 



Wiadomości – 5 

SKS – 6 

- EDB 

Turniej – 10 

Diagnoza – nie liczyć do średniej 

  

§ 15 

1. Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów (wymagań): 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który, posiada zasób wiedzy i umiejętności określone 

programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje 

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w 

konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się 

do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który, opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach ; 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który,  nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programu nauczania przedmiotu w danej klasie ale opanował je w stopniu przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawie programowej a także poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadanie teoretyczne lub praktyczne; 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który, opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

e)stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który,  ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o niewielkim stopniu trudności; 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który, pomimo działań wspomagających i 

zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 

 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

§ 16 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne uczniów 

przeprowadza się po pierwszym semestrze, który trwa od 1 września do 15 stycznia danego 

roku szkolnego jeżeli jest to środek tygodnia zakończenie semestru następuje z końcem tego 

tygodnia. 

3. Klasyfikacja roczna następuje na koniec II semestru, który trwa do ostatniego dnia zajęć 

dydaktycznych w danym roku. 

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 



roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustalaniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

§ 17 

• Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 

•  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na 

ukończenie szkoły.  

•  Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona zgodnie z postanowieniami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku 

egzaminu poprawkowego (w przypadku oceny niedostatecznej).  

• Na minimum 14 dni (nauki) przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, 

a nauczyciele wychowawcy jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej. Oceny proponowane mogą 

ulec zmianie, czyli podwyższeniu lub obniżeniu do dnia wystawienia oceny 

ustalonej. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

musi być potwierdzone podpisem rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc 

przed posiedzeniem RP. Uczniowie potwierdzają otrzymanie informacji 

złożeniem podpisu na zbiorczej liście i mają obowiązek przekazania rodzicom 

(prawnym opiekunom) tej informacji.  Brak kontaktu rodziców ( prawnych 

opiekunów) z wychowawcą w ciągu siedmiu dni od daty przekazania 

przewidywanych ocen jest równoznaczny z akceptacją ich przez ucznia i 

rodziców.  Oceny ustalone (końcoworoczne i końcowe) z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania  powinny być wystawione na 6 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzenie RP (nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu w 

temacie lekcji, a wychowawca za pośrednictwem ucznia, który potwierdza 

otrzymanie informacji podpisem,  przekazuje je rodzicom (prawnym opiekunom) 

oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

• Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od oceny ustalonej w ciągu 

trzech dni od dnia wystawienia oceny ustalonej.  

• Dyrektor ma dwa dni na rozpatrzenie i powiadomienie rodzica o swojej decyzji. 

• Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen 

bieżących ze względu na różną wagę tych ocen. 

• Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono,  iż poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę 

możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizację zajęć 

wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie 

sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 18 



1. Na wniosek ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) uczeń może ubiegać się o 

podwyższenie przewidywanej rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z punktem 2. 

2. Warunkiem odwołania się od proponowanej oceny jest wypadek losowy lub dłuższa 

usprawiedliwiona nieobecność w szkole, nie krótsza niż dwa tygodnie w ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy przed wystawieniem oceny rocznej ( semestralnej ) , przy dotychczasowym 

nienagannym stosunku do obowiązków szkolnych. Odpowiednio umotywowane podanie 

składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie ) do dyrektora szkoły nie później niż 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W podaniu należy określić, 

o jaki stopień ubiega się uczeń. 

3. Termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych oraz termin posiedzenia komisji rozpatrującej 

odwołanie od oceny zachowania wyznacza dyrektor szkoły. Wychowawca informuje o nim 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Sprawdzian z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Przeprowadza go nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma formę 

zajęć praktycznych 

7. Z prac komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół, 

który zawiera: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w ust. 5;  

b) termin sprawdzianu; 

c) zadania (ćwiczenia) sprawdzianu; 

d) wynik oraz uzyskaną ocenę; 

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

  odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

8.W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i 

nie może być niższa od przewidywanej. 

9. Ocenę zachowania komisja ustala w drodze głosowania większością głosów. Z prac 

komisji sporządza się protokół , który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. W ciągu trzech dni od przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel przedmiotu informuje 

ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku sprawdzianu a wychowawca klasy o 

ustalonej rocznej ocenie zachowania. 

11.  Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie. 

12.  Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do wglądu w dokumentację sprawdzianu, w 

obecności dyrektora szkoły lub nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz o uzasadnienie 

oceny zachowania, w obecności dyrektora szkoły lub wychowawcy. 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

§ 19 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem § 9) uzyskał 

oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 

20 ust. 2. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza 

tę samą klasę. 

§ 20 

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

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 



szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Wniosek składa do dyrektora szkoły 3 dni przed posiedzeniem RP.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkoły lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego gdzie egzamin    ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być, uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz 

realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych . 

8. Nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest do przekazania uczniowi 

zdającemu egzamin klasyfikacyjny zakres materiału obowiązującego na egzaminie. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkoły lub 

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

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ustala się 

również dla niego oceny zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą : 

a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 10 oraz jego 

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

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający : 

a) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w ust. 7, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia  o którym mowa w ust. 9 – skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

§ 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 zawartymi w WSO. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

• W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

• Termin sprawdzianu o którym mowa w ust.2 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

• W skład komisji wchodzą : 

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

jako przewodniczący komisji; 

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

• Nauczyciel o którym mowa w ust4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

• 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 niedostatecznej rocznej (semestralnej) 

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

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 22 ust. 3. 

• Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności : 

a)     skład komisji; 

b)    termin sprawdzianu; 

c)     zadania (pytania) sprawdzające; 

d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. 

• Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 22 

• Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z 

zastrzeżeniem ust. 2 i § 21. 



• Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust. 3 i § 21. 

• Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

• Nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest do przekazania 

uczniowi zdającemu egzamin poprawkowy zakres materiału obowiązującego na 

egzaminie. 

• Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich 

po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) stosownej prośby. 

• Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

• Pytania, zadania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne opracowuje egzaminator, a 

zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 

• W egzaminie, bez prawa głosu może uczestniczyć wychowawca klasy i rodzic ucznia 

(prawny opiekun). 

• Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą : 

a)dyrektor szkoły lub jego zastępca (jako przewodniczący komisji); 

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący); 

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako członek komisji). 

10.  Nauczyciel, o którym mowa § 22 ust. 9 pkt 2 może być zwolniony  z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający : 

informacje na temat składu komisji, termin egzaminu, a także pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

13.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił z 

niewyjaśnionych przyczyn, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 

klasę. 

14.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

15.  Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku 

egzaminu poprawkowego ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 



ustalania tej oceny może być zastrzeżona do dyrektora szkoły. Termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. 

16.  W przypadku stwierdzenia że zastrzeżenia są zasadne stosuje się przepisy z § 21 ust. 1-9. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna .  

 

PROMOWANIE 

§ 23 

• Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo 

wyższy) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym palnie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 4 i § 22 ust. 14,  § 56 ust. 3gh 

• Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

• Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć klasyfikacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

• Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 22 ust. 14. 

§ 24 

• Uczeń kończy gimnazjum : 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach 

programowo niższych) z uwzględnieniem § 23 ust. 4 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej; z zastrzeżeniem § 56 ust. 3gh 

b)  ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

2. Uczeń, kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej o której 

mowa w ust. 1 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY  

( do czasu wygaszania oddziałów gimnazjalnych) 

§ 25 

1.   W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin obejmujący: 

a)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

b)      w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. 

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



2.  Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

§ 26 

1.  Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. 

2.  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 nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego w   którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z 

zakresu jednego z tych języków. 

§  27 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mają prawo przystąpić do  egzaminu w 

warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia  na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

2. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

jest   egzamin, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

3. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie 

do dnia 15 października roku szkolnego w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny 

. 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić również na 

podstawie tego orzeczenia. 

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego  w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

§ 28 

• Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną   

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

który nie rokuje kontynuowania nauki       w szkole ponadgimnazjalnej może być 

zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia    do egzaminu 

gimnazjalnego na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

§ 29 

• Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem 

gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. 

• Zwolnienie z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne  z 

uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu najwyższego wyniku. 

§ 30 

• Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

• Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może powołać zastępcę spośród 

nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 



§ 31 

 1.   Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy: 

            a)   przygotowanie listy uczniów przystępujących do egzaminu; 

            b) nadzorowanie przygotowania sali, w której ma być przeprowadzony egzamin; 

            c)   powołanie pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później 

niż  na 1 miesiąc przed egzaminem; 

            d)  powołanie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły 

nadzorujące  przebieg egzaminu i wyznacza przewodniczących tych zespołów; 

            e)   informowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego przed 

jego rozpoczęciem; 

            f)   nadzorowanie przebiegu egzaminu; 

            g)  przedłużenie czasu trwania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się; 

            h)  sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali 

egzamin i niezwłoczne przekazanie tego wykazu dyrektorowi OKE; 

            i)   zabezpieczenie po zakończeniu egzaminu zestawu zadań i kart odpowiedzi 

uczniów i dostarczenie ich do wskazanego miejsca przez dyrektora OKE; 

            j)   nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 

przygotowania i przebiegu egzaminu; 

            k)  odbieranie przesyłki z zestawami zadań i kartami odpowiedzi i sprawdzenie czy 

nie zostały one naruszone, a następnie sprawdzenie, czy zawierają one wszystkie materiały 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu; 

            l)   zabezpieczenie i przechowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu. 

§  32 

• W przypadku, gdy egzamin ma być przeprowadzony w kilku salach przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 

w każdej z nich. Zadaniem zespołu nadzorującego jest zapewnienie samodzielnej 

pracy uczniów. 

• W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 

przewodniczący oraz co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony 

w innej szkole.   

• Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, odpowiada za 

prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali. 

• Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

• Członkami zespoły nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów 

wchodzących w  zakres danej części tego egzaminu oraz wychowawcy klas III 

gimnazjum. 

§ 33 

• Przed rozpoczęciem danej części egzaminu przewodniczący sprawdza, czy pakiety 

zawierające zestawy zadań, i karty odpowiedzi oraz inne materiały nie zostały 

naruszone. 



• W przypadku stwierdzenia ich naruszenia przewodniczący szkolnego  zespołu 

egzaminacyjnego zawiesza egzamin lub daną część i powiadamia o tym dyrektora 

komisji okręgowej .                                                

• W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący otwiera 

je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli 

uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy 

zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu  w poszczególnych salach. 

• Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

• Uczeń zgłasza przewodniczącemu braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi 

otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi. 

• Informację o wymianie zestawu zadań i karty odpowiedzi przewodniczący zamieszcza 

w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił powyższe braki. 

• Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi przed rozpoczęciem danej części egzaminu 

wpisuje się kod ucznia nadany przez OKE. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i 

kart odpowiedzi. 

§  34 

• Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. Część 

pierwsza i druga trwają po 120 minut, a część trzecia 90 minut 

• Dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce czas trwania egzaminu może być 

przedłużony nie więcej niż o 60 minut każdej jego części ( w części trzeciej o 30 

minut). 

§ 35 

• Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin czasu rozpoczęcia i zakończenia 

pracy. 

• Podczas trwania egzaminu uczniowie pracują przy osobnych stolikach. 

• Podczas trwania egzaminu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

• W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

zezwala uczniowi na opuszczenie sali, zapewniając warunki wykluczające możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami. 

• W sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie oraz członkowie 

komisji. 

• W czasie trwania egzaminu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani 

ich nie komentuje. 

§ 36 

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 

uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu i utrudnia pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i 

przerywa jego egzamin. Uwagę  o przerwaniu egzaminu zamieszcza się w protokole. 

§ 37 

• Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 100%. 

• Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala 

OKE na podstawie liczby punktów przyznanych   przez egzaminatorów. 



• Wynik egzaminu ustalony przez OKE jest ostateczny. 

§ 38 

• Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych  nie przystąpił do egzaminu lub 

części tego egzaminu albo przerwał egzamin przystępuje do niego w odpowiednim 

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

danego roku  w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. 

• Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego w następnym roku. 

• W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku 

dyrektor OKE na udokumentowany wniosek dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. 

§ 39 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona  i oceniona praca jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym  przez dyrektora OKE. 

2. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniki egzaminu nie odnotowuje się 

na   świadectwie ukończenia szkoły. 

• Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

• Zaświadczenie powyższe dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. 

§ 40 

• Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

egzaminu gimnazjalnego, który podpisuje przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 

• Protokół przekazuje się do OKE. 

• Dokumentację egzaminu przechowuje OKE przez  6 miesięcy. 

§ 41 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum  

( do czasu wygaszania oddziałów gimnazjalnych) 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 

z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami 

statutu. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które 

mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 

2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 

gimnazjum, którego zadaniem jest: 

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji 

tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie 

pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole; 

b)  monitorowanie stanu realizacji projektów; 



c)  upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

d) organizację publicznej prezentacji projektów; 

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania 

zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

4. Każdy projekt ma opiekuna projektu. Opiekunem projektu jest nauczyciel, którego temat 

projektu wybrali uczniowie. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i 

treści podstawy programowej; 

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 

podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny 

projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o 

ile taka potrzeba zachodzi; 

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

e)  monitorowanie jego realizacji; 

f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 

5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w 

realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu 

zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu 

kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

6. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego; 

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich 

uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

• wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

• monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, 

• przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 

c)  komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w 

dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez 

szkołę). 

7. Uczniowie mogą realizować projekty: 

a) w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 5–8 

osób; 

b) w okresie od II do V semestru nauki w gimnazjum. 

8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: 

a) losowy, 

b) poprzez dobór samodzielny uczniów, 

c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. 

9. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z 

opiekunem. 

10. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może 

być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 



11. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego 

zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna 

(opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu. 

12. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w 

pkt. 3a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 

dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym poprzedzającym realizację projektów. 

13. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną w terminie do 30 października dopuszcza 

złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi 

dysponuje gimnazjum. 

14. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy 

pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru do realizacji projektu 

w danym roku szkolnym upływa z dniem 30 września. 

15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w 

trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu 

prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które 

uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami 

podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub 

dyrektorem szkoły. 

16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile jest zgodna z 

podstawą programową i  nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych według ustalonego wcześniej 

harmonogramu. 

17. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową. Forma i kryteria oceny są 

znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt 

końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność, terminowość, 

umiejętność współpracy w grupie, zaangażowanie oraz twórczość w realizacji projektu na 

poszczególnych jego etapach. 

18. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w statucie szkoły. 

19. Dokumentacja dotycząca projektu powinna być zgodna z wzorami znajdującymi się w 

sekretariacie i zawierać obowiązkowo: kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację 

projektu, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do 

realizacji projektu, np. kontrakt z uczniami. 

20. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 

gimnazjum. 

21. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, 

który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

§ 42 

Egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej 

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie w 

odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII. Po raz 

pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/


3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest 

przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

a. języka polskiego 

b. matematyki 

c. języka obcego nowożytnego. 

5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się 

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

a. języka polskiego 

b. matematyki 

c. języka obcego nowożytnego 

d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

7. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

nie  przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 

egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

9. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania : pióro lub długopis 

 z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę .   

10. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 

przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  



11. W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania 

 zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak 

i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).   

12. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o 

szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie 

wynik procentowy oraz wynik na skali  centylowej dla egzaminu z każdego 

przedmiotu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na 

drodze sądowej.  

13. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w Informacji o 

sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej 

corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych 

przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza 

egzaminacyjnego 

 

 

§ 43 

 Wymagania edukacyjne uczniów w kształceniu zintegrowanym  

1. Cele PSO klas I-III 

     - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

       o postępach w tym zakresie; 

     - udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

     - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

     - dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

        trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

     - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

       wychowawczej; 

  W klasach I-III ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

      oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

  a) sprawności językowej (mówienie, czytanie, pisanie); 

  b) umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność 

      rachunkowa w zakresie 4 działań, podstawowych, umiejętności rozwiązywania zadań 

          tekstowych); 

  c) umiejętności i wiadomości przyrodniczych 

  d) umiejętności i wiadomości artystycznych (plastycznych, technicznych i muzycznych). 

  e) aktywności fizycznej 

2. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 



Przy ocenianiu bieżącym w klasach I – III oprócz oceny opisowej stosuje się ocenianie w 

skali punktowej od 6 pkt - 1pkt. 

6 punktów - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności objęte 

programem nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje 

rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać 

związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych. 

5 punktów - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

4 punkty - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem 

nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

3 punkty - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw 

programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania. 

2 punkty - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań 

zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega 

limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań 

1 punkt uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) 

zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania  zadania, 

nie próbuje, nie stara się, niszczy prace. 

Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej i zdrowotnej należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

                                                         

 

 

ROZDZIAŁ II 

REGULAMIN  

SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA  

 

§1 

 

 

• Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

• wzorowe 



• bardzo dobre 

• dobre 

• poprawne 

• nieodpowiednie 

• naganne 

• Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę: 

• opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie na 

podstawie zakładki w e- dzienniku: Dziennik/ Widok dziennika/ Notatki o 

uczniu/ Analizuj uwagi klasy.  

• opinię klasy, 

• samoocenę ucznia.   

• Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego 

okresu. Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną 

ocenę zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż poprawna.  

• Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim 

poinformowany. 

• 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 publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

• Ocena  zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

• Materiałem do oceny zachowania są spostrzeżenia wychowawcze, udział w zajęciach 

dodatkowych, działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

• Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wpisywania spostrzeżeń dotyczących 

zachowania ucznia w e – dzienniku (notatki- zachowanie ucznia). 

• Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o 

przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej zachowania na dwa tygodnie przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. W przypadku oceny nagannej 

wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców/opiekunów prawnych ucznia miesiąc 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

• W wyniku zaistniałej sytuacji ocena przewidywana i klasyfikacyjna  z zachowania 

może ulec podwyższeniu i obniżeniu. W przypadku zmiany oceny klasyfikacyjnej 

zachowania wymagane jest nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej. 

• Ocena zachowania w klasach I -III zarówno śródroczna jak i roczna jest oceną 

opisową ustalaną przez wychowawcę klasy. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi 

rzymskimi od I do VII. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród 

poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: 

wychowawcy, innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych uczniów. 

Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej 

kategorii. 

Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach 

końcowych.  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 



2. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.  

3. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje 

szkoły.  

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.  

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku 

innym osobom. 

7. Dbałość o wygląd zewnętrzny. 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.  

6 pkt: 100% frekwencji usprawiedliwionej oraz uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych 

terminów (w ustalonym terminie oddaje: książki do biblioteki, prace 

            domowe, usprawiedliwienia, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz 

            dobrowolnie podejmowanych prac i zadań (np. dyżury w klasie, szkole, funkcje w 

samorządzie). 

5- 4 pkt: 100% frekwencji usprawiedliwionej, wyjątkowo (1-2 razy) zdarzy się, że uczeń nie 

 dotrzymał ustalonych terminów , 

 3 pkt: 2 – 4 h lub spóźnień nieusprawiedliwionych lub/oraz zdarza się (1 – 2x), że uczeń 

               nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych 

               mu prac i zadań.  

2- 1 pkt: 5 – 10 h lub spóźnień nieusprawiedliwionych /oraz jak wyżej/. 

    0 pkt: powyżej 10 h lub spóźnień nieusprawiedliwionych, lub/oraz uczeń zwykle nie 

  dotrzymuje ustalonych terminów nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie nosi 

podręczników i innych potrzebnych przyborów, nie podejmuje dobrowolnie zobowiązań.  

II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.  

 5 pkt: uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych kół zainteresowań albo 

              prowadzi intensywne samokształcenie, albo w innej formie rozwija swoje 

              możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach 

              przedmiotowych, co najmniej na szczeblu międzyszkolnym (dotyczy sukcesów 

              naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach). 

4 pkt: uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i kół zainteresowań oraz 



          uczestnictwo to potrafi udokumentować lub prowadzi samokształcenie w wybranym     

kierunku, w efekcie czego bierze udział w szkolnych konkursach i olimpiadach  

          przedmiotowych i uzyskuje dobre wyniki (co najmniej 70% możliwych pkt.) 

3 pkt: uczeń uczestniczy aktywnie w zajęciach lekcyjnych, nie satysfakcjonują go 

przeciętne        wyniki, ale nie uczestniczy w zajęciach dodatkowych. 

2- 1 pkt: uczeń sporadycznie prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad 

sobą,   

          satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce. 

0 pkt: uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych 

          wyników w nauce szkolnej.   

III. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje 

szkoły. 

    5 pkt: uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę osobistą, jego postawa    

              nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, kolegów, nauczycieli i   

              innych pracowników szkoły, aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości 

              szkolnych (wg kalendarza imprez) i organizację imprez innych działających na 

              terenie szkoły organizacji uczniowskich. 

    4 pkt: uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą, jego postawa 

              nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, kolegów i innych             

              pracowników szkoły, ale nie włącza się w organizację życia kulturalnego szkoły. 

   3- 2 pkt: zdarzyło się (1 – 2x), że uczeń zachował się nietaktownie. 

1 pkt: uczeń ma więcej niż 3 uwagi związane z nietaktownym zachowaniem 

    0 pkt: uczeń zwykle jest nietaktowny. 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej.  

     5 pkt. : uczeń zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji  (kontakty z 

               nauczycielami, kolegami, innymi pracownikami szkoły). 

4- 3pkt. : zdarzyło się (1 – 2x), że uczeń nie zapanowawszy nad emocjami użył mało 

               kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji (co zostało odnotowane w 

e- dzienniku) . 



2- 1 pkt: zdarzyło się (3- 4x), że uczeń nie zapanowawszy nad emocjami użył mało 

               kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji (co zostało odnotowane w 

e- dzienniku) . 

     0 pkt: uczeń używa wulgaryzmów, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w 

               prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

5 pkt.: uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

              występujące zagrożenia oraz nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy  

              uzależnień; on sam  deklaruje, że jest od nich wolny, swoja postawą zachęca innych 

              do naśladowania lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy 

              uzależnienia. 

4- 3 pkt.: uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest wolny od uzależnień czy 

               nałogów, lecz nie robi nic, by swoja postawą zachęcić innych do naśladownictwa,   

               ani też nie wspomaga czynnie starań innych o wyjście z nałogu lub uzależnienia. 

0 pkt.: stwierdzono, że uczeń palił papierosy lub e- papierosy na terenie szkoły i poza 

 terenem placówki i został fakt ten zgłoszony pracownikowi szkoły; spowodował 

 zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie 

 zagrożenie. 

VI.       Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie          

            szacunku innym  osobom. 

    5 pkt.: w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 

              dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją 

              postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia 

              publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom, zarówno w nauce jak i 

              innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność na rzecz zespołu w szkole 

              lub poza nią (np. udokumentowana działalność charytatywna), okazuje szacunek 

   innym. 
    4-3 pkt. jak wyżej ale uczeń sporadycznie pomaga kolegom w nauce i innych sprawach 

               życiowych, sporadycznie działa na rzecz zespołu w szkole. 

    2- 1 pkt. uczeń ( 1 – 2 x ) nie wykonał polecenia nauczyciela lub przeszkadza w 

prowadzeniu 

  lekcji ( rozmawia, żuje gumę, nie odłożył telefonu komórkowego w uzgodnione miejsce/ 

koszyczki w każdej sali lekcyjnej/, spożywa posiłki, rozprasza 

  innych i   zostało to odnotowane w e- dzienniku, lecz na zwróconą mu przez 

  nauczyciela uwagę zareagował pozytywnie. 

    0 pkt: uczeń postępuje niezgodnie z zasadami uczciwości, jest obojętny wobec przejawów 

              zła, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób 

              lub zespołu szkolnego, zdarza mu się że zachowuje się niekulturalnie w stosunku 

  do innych (koledzy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), oraz jak wyżej, jeśli 



              zdarzyło się więcej razy i odnotowane zostało w e- dzienniku 

1. VIII.       Dbałość o wygląd zewnętrzny.  

  5 pkt: uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i ubrany stosownie do 

              okoliczności (nie odsłania tych części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte), 

  nosi obuwie zmienne, galowy strój w dni uroczystości szkolnych, odwiesza    odzież 

wierzchnią do szatni. Przestrzega obowiązków ucznia dotyczących dbałości o wygląd 

zewnętrzny zapisanych w Statucie Szkoły. 

 4-3 pkt.:  zdarzyło się (1 – 2x),  że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły 

              zastrzeżenia. 

2- 1 pkt. zdarzyło się (3- 5x),  że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły 

              zastrzeżenia. 

  0 pkt: uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie zmienia obuwia, nie pozostawia   

            wierzchniej odzieży w szatni lub nie dba o higienę i nie reaguje na  zwracaną  mu 

 uwagę, nosi ekstrawaganckie uczesanie, stroje, biżuterię, maluje się. Nie przestrzega 

 obowiązków ucznia dotyczących dbałości o wygląd zewnętrzny zapisanych w Statucie 

 Szkoły. 

§ 3. 

Ustalenia końcowe. 

1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny 

niż  dobra.              

2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty, nie może mieć wyższej oceny 

niż bardzo dobra. 

3.  W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I- 

VII)  na zasadzie opisanej we wprowadzeniu kryteriów i stosuje się poniższą tabelę  

przeliczeniową: 

4. Ocenę klasy przeprowadza się w następujący sposób - uczniowie dokonują oceny, która 

zostaje przeliczona na punkty, a ich wartość dopisana do liczby punktów uzyskanych przez 

ucznia: 

 a) ocenie wzorowej przypisuje się 6 punktów,  

b) ocenie bardzo dobrej 5 punktów, 

 c) ocenie dobrej 4 punkty,  

d) ocenie poprawnej 3 punkty,  

e) ocenie nieodpowiedniej 1 punkt,  

f) ocenie nagannej 0 punktów.  

5. Przy wystawianiu ocen semestralnych, rocznych (końcowych) z zachowania każdy uczeń 

dokonuje samooceny, która również zostaje przeliczona na punkty zgodnie z punktacją 

zawartą powyżej, w pkt. 4. 

6. Z sumy punktów oceny klasy i samooceny wyciąga sie średnią( zaokrąglając od 0,5 w 

górę) i dodaje do punktów przyznanych przez wychowawcę klasy 

 

Ocena Łączna liczba punktów 

wzorowa 42 - 39 



bardzo dobra 38 - 34 
dobra 33 - 26 
poprawna 25 - 20 
nieodpowiednia 19 - 16 

naganna 15  - 0 
7. Bezwzględnie ocenę nie wyższą niż poprawna otrzymuje uczeń, który: 

a.  nagminnie używa wulgaryzmów, 

b. nagminnie łamie zakaz używania telefonu komórkowego na lekcjach. 

8. Bezwzględnie ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który: 

a. stosuje używki np. napoje energetyczne, dopalacze, tabaka i inne 

b. znieważa pracowników szkoły 

c. stosuje przemoc fizyczną lub/ i psychiczną wobec uczniów i pracowników szkoły. 

 9. Bezwzględnie ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a.      spożywa alkohol, pali papierosy i e-papierosy, kradnie, wyłudza pieniądze i inne 

przedmioty, 

b.      znęca się fizycznie i psychicznie nad kolegami lub pracownikami szkoły, 

c.      zażywa i rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły i poza nią – informacje 

uzyskane od policji, 

d.        w semestrze otrzymał 5 pisemnych nagan dyrektora. 

Nie stosuje się wówczas ustalenia oceny według przedstawionych kryteriów.  
10.   Uczeń nie może używać telefonu komórkowego na lekcjach pod żadnym pozorem 

  W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na lekcjach każdy nauczyciel 

ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest przekazywany wychowawcy klasy lub 

dyrektorowi do depozytu. Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub 

prawny opiekun ucznia. 

Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w e-dzienniku  

W przypadku gdy uczeń używający telefonu komórkowego na lekcjach nie odda go 

nauczycielowi mimo, że zostanie o to przez niego poproszony, otrzymuje naganę 

wychowawcy klasy w postaci wpisu do dziennika. 

Trzy uwagi oznaczają ocenę nieodpowiednią z zachowania. 

11.  Uczeń, który opuścił od 20 do 40 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje zachowanie 

nieodpowiednie bez względu na otrzymaną punktację. 

12. Uczeń, który opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje zachowanie 

naganne bez względu na punktację 

W przypadku dalszych nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka, pomimo rozmów z 

rodzicami, pedagog lub dyrektor powiadamia o tym fakcie Urząd Gminy a następnie kuratora 

lub Sąd. 

9. Tryb odwoławczy od ustalonej oceny z zachowania: 

a) rodzic lub opiekun ucznia może prosić wychowawcę klasy o ustne uzasadnienie 

wystawionej i przewidywanej oceny zachowania, które otrzyma nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych 

b) rodzic lub opiekun ucznia może prosić wychowawcę o pisemne uzasadnienie wystawionej 

- przewidywanej oceny zachowania, które otrzyma nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 

c) rodzic lub opiekun ucznia, nie zgadzając się z opinią wychowawcy co do oceny 

zachowania, może odwołać się do dyrektora szkoły na piśmie,  

d) informacja o decyzji dyrektora szkoły udzielona zostaje w ciągu 3 dni roboczych 

e) od decyzji dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

10. Usprawiedliwianie nieobecności w szkole:  



  zwolnienia z pojedynczych lub kilku lekcji tylko po wcześniejszym zgłoszeniu  przez 

rodziców/opiekunów/ takiej konieczności wychowawcy, poprzez wiadomość w e- dzienniku, 

a w przypadku nieobecności wychowawcy, po zgłoszeniu nauczycielowi uczącemu  

/kontakt osobisty lub telefoniczny w przeddzień zwolnienia lub rano przed godz. 8.00 w dniu 

zwolnienia, kontakt telefoniczny musi być potwierdzony jeszcze pisemnie przez e- dziennik// 

Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwić w terminie do 2 tygodni w następujący sposób: 

 zwolnienie lekarskie                                                   

  osobista wizyta rodzica/opiekuna w szkole                      

  pisemne usprawiedliwienie od rodziców                                 

 kontakt przez e- dziennik rodziców/ opiekunów z wychowawcą 

WYCHOWAWCA KLASY SAM USTALA Z RODZICAMI SPOSÓB 

USPRAWIEDLIWIANIA 

 

 


