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ROZDZIAŁ 1 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

§ 1. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 2. 

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
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3) ocenianie   bieżące i   ustalanie   śródrocznych   ocen   klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 i § 12 

ust. 2, 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

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

ucznia w nauce. 

4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,                                 

z uwzględnieniem przepisów ustawy i rozporządzenia. 

 

§ 3. 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  

stopni z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców   

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. Wychowawcy zobowiązani są do odnotowania w dzienniku w tematyce spotkań z rodzicami,  

że rodzice zostali poinformowani o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania.  

4. Rodzice potwierdzają podpisem zapoznanie się z warunkami, sposobami i kryteriami oceniania. 

5. Informacje, o których mowa w § 3.  ust. 1. dostępne są również  na  stronie  internetowej szkoły. 

 

 

§ 4. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
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2. Nauczyciel ocenia ucznia   na podstawie ustalonych wymagań edukacyjnych i kryteriów sukcesu 

(„NaCoBeZU”) oraz: 

1) uzasadnieniem oceny sumującej są wymagania edukacyjne, 

2) w przypadku oceny kształtującej uzasadnienie podaje się w formie informacji zwrotnej, 

zawierającej elementy opisane w § 11a ust. 6 

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

poniższych zasad: 

1) uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu przez 

nauczyciela, a w razie ich nieobecności po ustaleniu terminu z nauczycielem. 

2) rodzice mają wgląd do ocenionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły. Zapoznanie  

z tymi  pracami może nastąpić : 

a) na zebraniach klasowych, 

b) w trakcie konsultacji dla rodziców, 

c) po ustaleniu terminu nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

4. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły na 

wniosek ucznia lub jego rodziców. 

5. Zabrania się wykonywania dokumentacji fotograficznej prac pisemnych.  

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci szkoła nie pobiera  od rodziców opłat, bez względu  na 

postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 4a 

1. Dopuszcza się w szkole funkcjonowanie innych dzienników niż dziennik lekcyjny. 

2. Za prowadzenie dziennika lekcyjnego odpowiada wychowawca oddziału. 

3. Dziennik lekcyjny jest prowadzony w formie elektronicznej. 

4. (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. Rodzaje dzienników oraz zakres danych wpisywanych do nich w nadchodzącym roku szkolnym 

określa Dyrektor szkoły Zarządzeniem wydanym do 31 sierpnia danego roku. 

§ 5. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa                  

w § 3 ust. 1 pkt. 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. 
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2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o 

której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 

„ustawą”. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

4. Uczniowi objętemu  kształceniem specjalnym dostosowuje się  odpowiednio program  nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno 

– terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

  

§ 6. 

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

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 7. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3.      W przypadku uczniów posiadających opinię lekarską dotyczącą dostosowania wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych Rada Pedagogiczna uchwałą podejmuje decyzję o zakresie 

dostosowań. 
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§ 8. 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia  

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

2. (skreślony) 

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

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

 

 

KLASYFIKACJA I TRYB WYSTAWIANIA OCEN 

 

§ 9. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu według 

skali określonej w statucie szkoły śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na zakończenie 

pierwszego semestru. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczna  ocena 

klasyfikacyjna zachowania, ustalana jest  według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2,  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2.. 

3a.  Na klasyfikację końcową składają się : 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, 

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

odpowiednio w  klasach programowo niższych, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

4. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 

5. Termin ustalenia ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych, również dla uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego określa dyrektor szkoły w zarządzeniu. 

6. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a ocenę roczną na podstawie oceny 

śródrocznej i ocen bieżących z II semestru. 
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7. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, w następującym terminie i formie: 

1) na miesiąc przed końcem semestru rodzic  musi być powiadomiony o przewidywanej dla ucznia 

ocenie niedostatecznej z przedmiotu, 

2) zawiadomienie ma formę pisemną potwierdzoną podpisem, a w razie niemożności osobistego 

kontaktu z rodzicem  listem poleconym, 

3) za zawiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca oddziału. 

4) O przewidywanych pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych  lub rocznych 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ustnie, a rodziców   w terminie 1 tygodnia 

przed konferencją. Przez poinformowanie rodziców o pozytywnej, przewidywanej ocenie rozumie 

się wpisanie stopnia do dziennika elektronicznego. 

8. Dla ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze  względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 

1) wszystkie rodzaje ocen są ocenami opisowymi, 

2) klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

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

o potrzebie kształcenia specjalnego  ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,                    

a w przypadku, gdy w szkole jest zatrudniony dodatkowy nauczyciel w celu współorganizowania 

kształcenia niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych, które są przeprowadzane zgodnie z § 13.  

11. Klasyfikacja roczna i końcowa ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza 

szkołą odbywa się zgodnie przepisami rozdziału 3a ustawy. 

§ 10. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 
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zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły. Oceny roczne uzyskane przez ucznia, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne  

i religię albo etykę są wliczane do średniej ocen. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne 

przepisy. 

3a.  Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej 

odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów.  

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu. 

 

§ 11. 

1. Oceny sumujące,  wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1) cząstkowe (bieżące) - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej 

części podstawy programowej, 

2) śródroczne i roczne (ustalane w wyniku klasyfikacji) - określające ogólny poziom wiadomości 

i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej na dany semestr (rok szkolny); 

oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

1a.   Oceniania bieżącego obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dokonuje się za pomocą: 

1)   oceny sumującej, której celem jest  określenie  stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych,  

2) informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej oraz samooceny zawierającej elementy opisane w§11a.,  

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w 

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

powinien się dalej uczyć. 

2. Oceny bieżące sumujące, śródroczne oceny klasyfikacyjne i roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się według  następującej skali|: 

 

Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

1. celujący 6 cel 

2. bardzo dobry 5 bdb 

3. dobry 4 db 

4. dostateczny 3 dst 

5. dopuszczający 2 dop 

6. niedostateczny 1 ndst 
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3. W bieżącym sumującym ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: 

celującego  i niedostatecznego oraz skrótów: np. - nieprzygotowany, bz. – bez zadania. 

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

5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) (skreślony), 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

d) proponuje rozwiązania nietypowe, 

e) rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

f) systematycznie pogłębia swoją wiedzę, 

g) osiąga  sukcesy w  konkursach i  olimpiadach przedmiotowych,  zawodach  sportowych  

i innych, 

h) kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

i) wyróżnia się nadzwyczajną wiedzą ogólną, przedmiotową oraz wybitną inteligencją. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu          

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie zadań przewidzianych w programie nauczania, 

b) jest aktywny podczas lekcji, 

c) dobrowolnie podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań, 

d) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, 

e) poprawnie stosuje wiadomości, 

f) rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania w stopniu 

zadowalającym, 
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b) potrafi wykonać samodzielnie ćwiczenia o średnim stopniu trudności, nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawach programowych, 

c) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności, 

c) potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności, 

których opanowanie jest przewidziane w programie, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, stwarzających 

możliwość uzupełnienia braków podczas kontynuacji nauki na wyższym poziomie nauczania. 

5a.  W przypadku przedmiotu orientacja zawodowa zamiast śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

nauczyciel dokonuje u każdego ucznia zapisu: uczęszczał(a), nie uczęszczał(a). 

5b.  W przypadku przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie uczniów nie ocenia się. 

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych 

kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu 

zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół 

przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danego oddziału (dla wszystkich 

oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie 

wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu. 

7. Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań 

oddzielnie dla każdego pozytywnego stopnia czyli wymagań na : 

1) stopień dopuszczający, 

2) stopień dostateczny, 

3) stopień dobry, 

4) stopień bardzo dobry, 

5) stopień celujący. 

8. Oceny osiągnięć uczniów można dokonać na podstawie  hierarchii wymagań tak, by spełnienie 

wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych. 

9. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 

1) wypowiedź ustna, 
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2) sprawdziany i prace pisemne, 

3) aktywność ucznia podczas zajęć, 

4) praca w grupach – umiejętność współdziałania, 

5) rozwiązywanie problemów i zadań – logiczne myślenie, 

6) wyciąganie wniosków – dokonywanie analizy i syntezy, 

7) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów, 

8) prace domowe, 

9) estetyka zeszytu przedmiotowego, 

10) działalność pozalekcyjna ucznia. 

10. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) prac klasowych (obejmują dłuższe partie materiału, poprzedzone są lekcjami powtórzeniowymi), 

2) sprawdzianów (obejmują więcej niż trzy lekcje), 

3) kartkówek (obejmują trzy ostatnie lekcje), 

4) prac domowych, 

5) odpowiedzi ustnych, 

6) ćwiczeń, doświadczeń, 

7) prac długoterminowych (rozprawka, referat), 

8) obserwacja uczniów (przygotowanie do lekcji, aktywność, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne), 

9) inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania. 

11. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń 

powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. 

Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka  

i wychowanie fizyczne. 

12. Na pierwszej lekcji z danego przedmiotu, po feriach świątecznych, zimowych lub wakacjach letnich, 

nauczyciel nie może odpytywać uczniów na ocenę. 

13. Nie ocenia się ucznia do trzech dni, po co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności  

w szkole. 

14. Nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych trudnych sytuacjach losowych. 

15. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą 

do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

16. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę 

celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być 

podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

17. Wprowadza się ocenę aktywności w postaci plusów i minusów. 

18. Plusy uczeń otrzymuje za: 

1) omówienie odrobionego typowego zadania domowego, 

2) samodzielne wykonanie ćwiczenia na lekcji, 
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3) przygotowanie krzyżówek, rebusów i innych ciekawych materiałów, 

4) zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania, 

5) pracę w grupach, 

6) pomoc koleżeńską szkolną i pozaszkolną w zakresie treści nauczania, 

7) inne, wprowadzone przez nauczyciela przedmiotu i podane do wiadomości uczniów. 

19. Minusy uczeń otrzymuje za: 

1) nieodrobienie zadania domowego, 

2) brak zeszytu, w którym należało odrobić zadanie domowe, 

3) brak koniecznych przyborów, 

4) brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia tematu lekcji (wcześniej zapowiedzianych), 

5) niewykonanie prostych typowych czynności w toku lekcji (nie mogą one być związane z wolnym 

tempem pracy ucznia), 

6) brak pracy w grupach, 

7) inne, wprowadzone przez nauczyciela przedmiotu i podane do wiadomości uczniów (np. pożyczenie 

i nieoddanie zeszytu na czas zajęć szkolnych). 

 

§ 11a. 

1. W ocenianiu kształtującym zakłada się, że istotą uczenia się jest potrzeba rozwoju ucznia, a nie dążenie 

do zdobywania stopni. 

2.  Nauczyciel ma obowiązek określić cele lekcji i sformułować je w języku zrozumiałym dla ucznia. 

3. Wprowadza się kryteria sukcesu, czyli kryteria osiągnięcia celów (również oceny) zwane także 

„NaCoBeZU” (na co będziemy zwracać uwagę). 

1) treści „NaCoBeZU” decyduje nauczyciel. 

2) „NaCoBeZU” powinno być formułowane do lekcji, prac domowych, projektów i innych 

aktywności uczniowskich. 

3) „NaCoBeZU” jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów.  

4)  ocena sumujaca wymaga wcześniejszego podania „NaCoBeZU”  

5) „NaCoBeZU” do prac kontrolnych nauczyciel formułuje w odniesieniu do umiejętności 

kluczowych zawartych w podstawie programowej. 

4. W ramach oceniania kształtującego wprowadza się oprócz oceny sumującej, wyrażonej w stopniach 

ocenę kształtującą. 

5.  Nie można jednocześnie stosować oceny sumującej i kształtującej. 

6. Ocena kształtująca podana jest w formie informacji zwrotnej, w której: 

1) wyszczególnia się i docenia się dobre elementy pracy ucznia, 

2) określa to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 
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3)  podaje się wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, 

4)  wskazuje się uczniowi, w jakim kierunku powinien pracować dalej. 

7. Ocena kształtująca stosowana jest w procesie uczenia się, na etapie poznawania nowej wiedzy  

i umiejętności, głównie podczas odpowiedzi ustnych, prac domowych i krótkich sprawdzianów. 

8.  Ocena kształtująca podana jest w postaci opisowej, w formie ustnej lub pisemnej i nie ma żadnego 

wpływu na ocenę bieżącą, sumującą śródroczną czy roczną. Może mieć też formę samooceny lub 

oceny koleżeńskiej. 

9. Ocena sumująca jest stosowana przy podsumowaniu nabytej wiedzy i umiejętności w celu sprawdzenia 

osiągnięć uczniów w formie prac kontrolnych, krótkich sprawdzianów oraz innych aktywności. Oceny 

sumujące stanowią podstawę do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej. 

10. Przy ocenianiu sumującym w trakcie semestru używa się wewnątrzszkolnej skali ocen oraz form             

i trybów ich wystawiania. 

 

§ 12. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) W przypadku obowiązywania w szkole stroju jednolitego, stosowanie się do jego noszenia.   

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, ustala się według 

następującej skali: 

Lp. Ocena słowna Skrót 

1. wzorowe wz 

2. bardzo dobre bdb 

3. dobre db 

4. poprawne pop 

5. nieodpowiednie ndp 

6. naganne ng 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

4. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, dwa razy ciągu roku podczas klasyfikacji  

śródrocznej i rocznej.   

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

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

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocenianie jest realizowane punktowym systemie oceniania. 

7. (skreślony)  

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca, na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

10. Ocenianie  polega na przyznawaniu uczniowi punktów dodatnich oraz ujemnych przez cały semestr. 

11. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone  w ust. 17 jako zachowania 

pozytywne, a punkty ujemne gdy jego zachowania określone są w ust. 17 jako zachowania negatywne. 

12. Najważniejszym kryterium oceny z zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z 

kryteriami opisanymi w ust. 19.  Ponadto na ocenę zachowania mają wpływ: 

1) opinia nauczyciela wychowawcy, 

2) opinia nauczycieli, 

3) opinia uczniów danego oddziału, 

4) samoocena ucznia. 

13. Każdy nauczyciel  ma prawo i obowiązek wpisywania do dziennika pozytywnych i negatywnych uwag 

oraz przyznawania punktów każdemu uczniowi.  

13a. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów 

wychowawcy innemu nauczycielowi. 

14. Punkty dodatnie i ujemne wpisywane są do dziennika. Każdy wpis powinien zawierać: 

1) datę,  

2) liczbę punktów, 

3) obszar, którego  wpisane punkty dotyczą. 

15. Wychowawca oddziału  ma obowiązek bieżącego  monitorowania  punktów uzyskanych  przez  ucznia  

i informowania rodziców podczas wywiadówek o ilości uzyskanych punktów. 

16. O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez nauczyciela 

wpisującego te punkty. 

17.  Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostały opisane w poniższych tabelach: 
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ZACHOWANIA POZYTYWNE 

Lp. Zachowanie ucznia 
Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

oceniania 

1. 100% frekwencji w miesiącu na zajęciach dydaktycznych + 10 
raz na miesiąc 

(wychowawca) 

2. 

Praca w kołach zainteresowań, udział w zajęciach 

pozalekcyjnych (uczestnictwo musi być udokumentowane, 

wymagana frekwencja 75%) 

+ 10 

raz na semestr 

(prowadzący 

zajęcia) 

3. 
Rzetelne pełnienie funkcji i wypełnianie obowiązków w 

samorządzie klasowym lub szkolnym 
 +30 

raz na semestr 

(wychowawca/ 

opiekun 

samorządu) 

4. Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym + 30 raz na semestr 

5. 
Współorganizowanie uroczystości i innych imprez 

szkolnych 
+ 10 każdorazowo 

6. Praca lub dar na rzecz klasy lub szkoły od+10 do+30 każdorazowo 

7. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami + 10 każdorazowo 

8. Inicjowanie działań i ich realizacja na rzecz klasy i szkoły od +10 do +50 każdorazowo 

 

9. 

Udział w  konkursach przedmiotowych – kuratoryjnych:  

Każdorazowo 

 etap szkolny        

rozwiązanie co najmniej 50% zadań 

+10 udział 

+ 20 

etap rejonowy       
udział: + 30 

awans: +10 

etap wojewódzki 
udział: + 50 

laureat: +100 

 

10. 

Udział w innych konkursach:  

 

 

każdorazowo 

 

 

etap szkolny                      udział: +10 

awans/miejsca I-III: +10 

etap powiatowy, rejonowy                  udział: + 20 

awans/miejsca I-III: +10 

etap wojewódzki (konkurs wieloetapowy)              udział: + 30          

miejsca I-III :+100 

etap ogólnopolski  (konkurs wieloetapowy)                        udział:+100 

 Reprezentowanie szkoły w konkursie ogólnopolskim  

(jedno lub dwuetapowym): 
 

każdorazowo 
etap szkolny udział: +10 

 - miejsca 1-10 w województwie +50 

- miejsca 1-10 w kraju  +100 

 

11. 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych według 

kalendarza Szkolnego Związku Sportowego: 
 każdorazowo 

 

 powiatowe  udział: + 10      
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awans/I miejsce: +10 

 

rejonowe  udział: + 20     

awans/I miejsce: +10 

 wojewódzkie  udział: + 40  

awans/Imiejsce:+10 

inne zawody sportowe (nieobjęte kalendarzem Szkolnego 

Związku Sportowego), turnieje towarzyskie:  
udział: + 15  

miejsce I :+10 

12. Praca na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat +15 

każdorazowo  

(za dane 

przedsięwzięcie) 

13. Udział w projekcie edukacyjnym  od +5  do +20 raz na semestr 

14. 
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
prezentowanie zachowań godnych naśladowania 

od +10 

do +50 

raz na semestr 

(wychowawca) 

15. Właściwe reagowanie na niepożądane zachowania +10 każdorazowo 

16. Brak negatywnych uwag w dzienniku +20 raz w semestrze 

 

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE  

Lp  Zachowanie ucznia  
Ilość  

punktów  

Częstotliwość 

Oceniania  

1.  Przeszkadzanie na lekcji  - 5  każdorazowo  

2.  Nieprzestrzeganie i niewykonywanie zarządzeń oraz poleceń 

dyrektora i nauczycieli  
- 5  każdorazowo  

3.  Jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy  - 5  
  

każdorazowo  

4.  Wulgarne słownictwo  - 10  każdorazowo  

5.  Zaśmiecanie otoczenia  - 5  każdorazowo  

6.  Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych 

pracowników szkoły, (niewłaściwe komentarze, gesty, 

niewłaściwa postawa ciała  w kontaktach międzyludzkich, 

wydawanie – w różnych sytuacjach – niewłaściwych, 

obraźliwych odgłosów)  

- 10  każdorazowo  

7.  Umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie np. 

niszczenie stolików lekcyjnych, krzeseł,  szafek, 

pisanie po ścianach, ławkach, w toaletach itp.  

oprócz pokrycia kosztów naprawy  

- 20  każdorazowo  

8.  Umyślne zniszczenie cudzej własności  - 20  każdorazowo  

9.  Noszenie w szkole czapki, kaptura; przynoszenie kurtek na 

zajęcia edukacyjne  
- 5  każdorazowo  

10.  Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły  - 10  każdorazowo  

11.  Fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie 

dokumentów  
-50  każdorazowo  
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12.  Strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły  w 

czasie zajęć edukacyjnych  
- 5  każdorazowo  

13.  Farbowanie włosów  -25  każde farbowanie  

14. Malowanie paznokci, makijaż -5 każdorazowo  

(na każdej lekcji) 

15.  Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych 

(apele, akademie, egzaminy)  
- 5  każdorazowo  

16.  Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie 

przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od grupy 

w czasie zorganizowanego wyjścia   

- 10  Każdorazowo  

17.  Używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego  i 

nagrywającego w czasie zajęć i uroczystości szkolnych.  
- 20  każdorazowo  

18. Wyciągnięcie telefonu na lekcji -10 każdorazowo 

19.  Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań, - 10 do - 20 każdorazowo  

20.  Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie, 

naśmiewanie się, szydzenie, obmawianie, przemoc 

psychiczna i fizyczna, agresja w stosunku do rówieśników, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły  

- 30  każdorazowo  

21.  Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających 

zdrowiu i życiu oraz ich używanie  
- 30  każdorazowo  

22.  Picie alkoholu/zażywanie narkotyków, dopalaczy - 50  każdorazowo  

23.  Palenie papierosów lub e-papierosów -30  każdorazowo  

24.  Towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym 

narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy na terenie 

szkoły i poza nią lub podczas imprez szkolnych 

- 20  każdorazowo  

25.  Wnoszenie na teren szkoły alkoholu/narkotyków, innych 

używek  
- 50  każdorazowo  

26.  Posiadanie papierosów lub e-papierosów -30  każdorazowo  

27.  Wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu 

pieniędzy lub stwarzanie okoliczności sprzyjających 

wyłudzaniu pieniędzy  

- 50  każdorazowo  

28.  Kradzież, udział w kradzieży  -50  każdorazowo  

29.  Przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które 

naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste:  

nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www – bez 

zgody zainteresowanego – zdjęć, filmów; szkalowanie, 

oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y, podburzanie 

do negatywnych zachowań)  

- 50  każdorazowo  

30.  Każda godzina lekcyjna nieusprawiedliwiona  

 

-5  (za każdą 

godzinę) raz  w miesiącu 

wychowawca  Każde spóźnienie nieusprawiedliwione -2(za każde 

spóźnienie) 

31.  Niezwrócenie książek do biblioteki szkolnej  i kluczyka do 

szafki 

  

-30  

  

  

2 tygodnie przed 

zakończeniem 

roku szkolnego  
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32.  Brak zeszytu do kontaktów z rodzicami  -5  każdorazowo  

33.  Nie wzięcie udziału w projekcie edukacyjnym (kl.II) 

(w przypadku kiedy uczeń nie został zwolniony realizacji tego 

projektu) 

-50  

koniec roku  

szkolnego  

34. Odpisywanie zadań domowych -10 każdorazowo 

35. Plagiat -30 każdorazowo 

36. Brak obuwia zmiennego -5  każdorazowo  

 

18. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny dobrej  

z zachowania. W ciągu danego semestru, swoim zachowaniem przyczynia się do zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny z zachowania. 

19. Ocenę: 

1) wzorową otrzymuje uczeń, który łącznie w semestrze uzyskał 400 punktów lub więcej  

i otrzymał nie więcej niż 30 punktów ujemnych, 

2)   bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który  w semestrze łącznie  uzyskał od 300  do 399 punktów 

 i otrzymał nie więcej niż 50 punktów ujemnych, 

3)    dobrą otrzymuje uczeń, który w semestrze łącznie uzyskał od 200 do 299 punktów i otrzymał 

nie więcej niż 100 punktów ujemnych, 

4)   poprawną otrzymuje uczeń, który w semestrze łącznie uzyskał od 100 do 199 punktów,  

5)   nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w semestrze łącznie uzyskał od 0  do 99 punktów, 

6)   naganną otrzymuje uczeń, który w semestrze łącznie uzyskał ujemną liczbę punktów. 

20. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż 

nieodpowiednia, bez względu na ilość uzyskanych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru. 

21. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż 

poprawna, bez względu na ilość uzyskanych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru. 

22. Pod koniec I semestru punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę wychowawca zamienia na odpowiednią 

ocenę z zachowania. Z początkiem kolejnego semestru uczeń otrzymuje znowu 200 punktów.   

Pod koniec II semestru zliczone zostają punkty za zachowanie uzyskane w II semestrze. 

23.  Ocena z zachowania z I semestru jest śródroczną oceną z zachowania, natomiast ocena roczna jest 

ustalana na podstawie ocen z I  i II semestru. 

 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

 

§ 13. 

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 
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na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

1a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje 

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

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć  artystycznych, zajęć  technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza  nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych  w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.  2  przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 

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

egzamin. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami, 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

ucznia. 



STATUT GIMNAZJUM im. NOBLISTÓW POLSKICH W ORNONTOWICACH 
Załącznik nr 1 – WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

 

20  
 
 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony egzamin, 

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, której mowa w ust. 10 i 11, 

3)  termin egzaminu poprawkowego, 

4)  imię i nazwisko ucznia,  

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

dyrektora szkoły 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana". 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia się do wglądu dokumentację   z przebiegu 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

§ 14. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 15. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i § 17. 

3. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 15. 

 

 

FORMY ODWOŁAWCZE OD OCENY 

 

§ 15. 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

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

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

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

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin  sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

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

oddziale, 

d) pedagog zatrudniony w szkole, 

e) psycholog zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, 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. 

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

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

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej 
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z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

§ 17 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, których przeprowadzony był sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8a. Protokoły, o których mowa w ust. 7 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 

pkt. 1, 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 (śródrocznej) 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. 

11. Uczeń ma prawo do odwołania od oceny, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena (pozytywna) 

śródroczna lub roczna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców zaniżona. 

12. Uczeń lub jego rodzice kierują na piśmie odwołanie od oceny do dyrektora szkoły. 

13. W przypadku otrzymania pisemnego odwołania od oceny dyrektor organizuje egzamin sprawdzający. 

14. Zgłoszenie odwołania od oceny powinno nastąpić nie później, niż na tydzień przed zakończeniem 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze. 

15. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję 

w składzie: 

1) przewodniczący komisji – dyrektor szkoły, 

2) egzaminator – nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 

3) członek komisji – nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
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PROMOWANIE 

 

§ 16. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 

(śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 oraz  

§ 17 ust. 12. 

2. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

a także z dodatkowych 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.  

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 10. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej oraz ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte                

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

 

§17. 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. O dopuszczenie do egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice składają podanie do Dyrektora 

Gimnazjum nie później niż 3 dni przed planowanym terminem zakończenia zajęć dydaktycznych  

w danym roku szkolnym. 

3. (skreślony) 
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4. Egzamin poprawkowy składa się  z  części  pisemnej oraz części ustnej, z  wyjątkiem  egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 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 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.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia. 

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

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

10. Uczeń, który  zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

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

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12.  

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, 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 
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zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej.  

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  udostępnia się do wglądu dokumentację   z przebiegu egzaminu 

poprawkowego. 

 

UKOŃCZENIE GIMNAZJUM 

 

§ 18. 

1. Uczeń kończy gimnazjum: 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 16 ust. 3, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.2   

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu, o którym  mowa w § 28. 

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. 

3. Uczeń kończący: 

1) klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, 

2) szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom wręczany jest 

list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych. 

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA O POSTĘPACH W NAUCE 

 

§ 19. 

1. Oceny zdobywane przez uczniów w trakcie semestru zapisywane są w dzienniku lekcyjnym. 

Nauczyciele wpisują oceny do dziennika  wybranym przez siebie kolorem z wyłączeniem ocen 

opisanych w §26 ust.1, określając, jakich obszarów aktywności ucznia dotyczą.   

2. Rodzice uczniów mają obowiązek interesować się postępami w nauce swoich dzieci. Aby im to 

ułatwić szkoła organizuje: 

1) spotkania rodziców z wychowawcą oddziału zwane wywiadówką - 5 razy w roku szkolnym,  

co dwa miesiące, 
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2) rozmowy indywidualne w miarę potrzeb wychowawcy oddziału, 

3) dyżury nauczycielskie, 

4) w miarę możliwości finansowych bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego. 

 

 

FORMY OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 20. 

1. Pisemne prace klasowe i sprawdziany - czas trwania (od 45 do 90 minut) oraz zakres tematyczny ustala 

nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

2. Krótkie pisemne "kartkówki" - czas trwania nie dłuższy niż 15 minut, obejmują zagadnienia z zakresu  

2 - 3 ostatnich lekcji. 

3. Ustne odpowiedzi - pozwalają poznać sposób rozumowania ucznia, umiejętność kojarzenia różnych 

informacji i wyciągania wniosków. Ustna odpowiedź pozwala ocenić poprawność języka jakim 

posługuje się uczeń oraz ustalić poprawność stosowanych terminów. 

4. Pisemne testy pozwalające szczegółowo sprawdzić wiadomości, znajomość definicji i  praw oraz ich 

zastosowanie. Test, który otrzymuje uczeń powinien dodatkowo zawierać:  

1) regulamin, 

2) liczbę punktów za poszczególne zadania, 

3) kryteria oceny. 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW PISEMNYCH 

 

§ 21. 

 

1. Prace klasowe i sprawdziany obejmujące materiał powyżej 3 lekcji są zapowiadane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - 

jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym 

temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 

3 sprawdzianów. 

3. W jednym dniu nie może być więcej niż 1 praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż 3 prace klasowe. 

4. Zapowiedziane prace klasowe nie powinny być, bez szczególnie ważnych powodów, przekładane 

na inny termin. Jeżeli zmiana terminu nastąpi z winy lub na prośbę uczniów to tracą moc poprzednie 

ustalenia. 
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5. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. 

Prace klasowe muszą być ocenione, omówione na lekcji i dane do wglądu uczniowi lub rodzicom. 

Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego 

sprawdzianu pisemnego. 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania prac i sprawdzianów pisemnych: 

1) Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, dopuszcza się jeden 

sprawdzian lub pracę klasową w ciągu dnia, 

2) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej napisać ze swoim oddziałem, powinien uczynić  

to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac lub od przyjścia do szkoły po dłuższej 

nieobecności (poza lekcjami). Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin  

i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego 

sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, 

który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu, 

3) Prace klasowe ocenione na niedostateczny mogą być napisane powtórnie w przeciągu dwóch 

tygodni, a uzyskana z nich ocena wpisywana jest jako kolejna w dzienniku, 

4) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin  

i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia, 

5) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok 

pierwszego stopnia z tego sprawdzianu.  

6) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za 

poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do 

otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być 

przeprowadzane. 

7. Na tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych. Na koniec semestru 

(roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego). 

8. Krótkie kartkówki sprawdzające wiedzę z materiału bieżącego (ok. 3 lekcje) nie muszą być 

zapowiedziane i nie podlegają poprawie, z zastrzeżeniem ust. 8a. Powinny być ocenione w terminie 

jednotygodniowym. 

8a.   Za zgodą nauczyciela można kartkówki z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia. 

9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całemu oddziałowi, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których 

nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu 

sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności oddziału. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego. 

10. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania 

ocen bieżących:  
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% z maksymalnej 

liczby punktów 
Ocena Skrót 

 100% celujący 6 (cel) 

95 – 99% bardzo dobry + 5+ (bdb+) 

90 – 94% bardzo dobry 5 (bdb) 

80 – 89% dobry + 4+ (db+) 

70 – 79% dobry 4 (db) 

60 – 69% dostateczny + 3+ (dst+) 

50 – 59% dostateczny 3 (dst.) 

44 – 49% dopuszczający + 2+ (dop+) 

40 – 44% dopuszczający 2 (dop) 

mniej niż 40% niedostateczny 1 (ndst) 

 

11. (skreślony) 

12. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, 

wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny 

za wszelkie formy prac pisemnych. Prace stylistyczne powinny zawierać oprócz oceny krótkie 

recenzje. 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg 

poniższych zasad: 

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela, 

2) nauczyciel obowiązany jest do wpisania oceny ze sprawdzianu do zeszytu przedmiotowego w celu 

zapoznania rodzica z oceną, rodzic proszony jest o podpisanie oceny, 

3) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły 

po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, 

4) (skreślono) 

 

§ 22. 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań jakim będą musieli sprostać, 
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2) najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie, 

3) ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie wiadomości, 

2) przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela (zeszyt prac klasowych, 

przybory geometryczne, słowniki, itp.). 

 

§ 23. 

 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) wyboru formy sprawdzianu, 

2) nie precyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli 

postępów poprzez ucieczki, absencję, itp. 

2. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami, 

2) zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,  

3) podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu, 

4) rzetelnie sprawdzić prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację, 

5) omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla danego oddziału  błędy. 

 

§ 24. 

 

1. (skreślony) 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) podpisać informację o ocenie z pracy klasowej, 

2) sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. 

 

§ 25. 

 

1. Władze szkolne mają obowiązek: 

1) kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi, 

2) kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczyciela, szczególnie w przypadku dużej ilości 

ocen negatywnych ze sprawdzianu. 
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§ 26. 

 

1. Prace klasowe muszą być sprawdzone w maksymalnym terminie dwóch tygodni. W dzienniku 

lekcyjnym zaznaczone są kolorem czerwonym. Wpis praca klasowa lub sprawdzian musi być 

połączony z podanym zakresem tematycznym. Oceną z kartkówki w dzienniku lekcyjnym zapisuje się 

kolorem zielonym. 

2. Prace klasowe i sprawdziany są dokumentacją pedagogiczną, którą trzeba przechowywać w szkole 

do końca roku szkolnego. 

 

 

KONTROLA POSTĘPÓW UCZNIA W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI 

 

§ 27. 

 

1. Niezależnie od powodu nieobecności ucznia w szkole powinien on przyswoić sobie materiał 

programowy, realizowany podczas jego nieobecności w szkole. 

2. Z uczniem należy uzgodnić termin uzupełnienia zaległości. Terminu tego należy przestrzegać, co m.in. 

znaczy sprawdzić w tym terminie, czy braki zostały w zadowalającym stopniu wyrównane. 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 

§ 27a. 

 

1. Uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych       

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

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

następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, 
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5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4, 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego, 

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

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Wychowawca oddziału, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

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

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust.8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania 

ucznia. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM 

 

§ 28. 

1. W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przeprowadza 

egzamin gimnazjalny. 

2. Egzamin gimnazjalny ma  powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany terminie 

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 

3. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 29. 

(skreślony) 

§ 30. 

 (skreślony) 

§ 30a 

(skreślony) 

§ 31. 

(skreślony) 

§ 32. 

(skreślony) 

§ 33. 

(skreślony) 

§ 34. 

(skreślony) 

§ 35. 

(skreślony) 

§ 36. 

(skreślony) 

§ 37. 

(skreślony) 

§ 38. 

(skreślony) 
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§ 39. 

(skreślony) 

§ 40. 

(skreślony) 

§ 41. 

(skreślony) 

§ 42. 

(skreślony) 

§ 43. 

(skreślony) 

§ 44. 

(skreślony) 

§ 45. 

(skreślony) 

§ 46. 

(skreślony) 

§ 47. 

(skreślony) 

§ 48. 

(skreślony) 

§ 49. 

(skreślony) 

§ 50. 

(skreślony) 

 

Ornontowice, dnia1 września 2016r. 

 

 

                                                                                                DYREKTOR  SZKOŁY 

 

                                                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                    podpis 

 




