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Wewnątrzszkolny system oceniania w Gimnazjum Publicznym 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szewcach  

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.), 

 Rozporządzenie 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. z 2007 r. 

Nr 83 poz. 562 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 

poz. 1490 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1489 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 

poz. 624 ze zm.), 

 

 

 

§ 1 

 

1. Szkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Szewcach. 

2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 
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3. Organizacja roku szkolnego gimnazjum obejmuje dwa semestry: 

 I semestr – wrzesień–styczeń, 

 II semestr – luty–sierpień. 

 

 

 

§ 2 

 

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 klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

4. Podział na zespoły klasowe odbywa się niezależnie od wyników nauczania i zachowania. 

 

 

 

§ 3 

 

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 (prawnym opiekunom) 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 szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali, o której mowa w § 10, 11, 12, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

4. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje: 

1) wiadomości i umiejętności przedmiotowe wynikające z podstawy programowej, 

2) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania procesu uczenia się, 

3) umiejętności komunikacyjne: 

a) komunikowanie się z innymi ludźmi, 

b) poszukiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji, 

c) prezentowanie własnych opinii i poglądów, 

d) posługiwanie się technologią informacyjną; 

4) umiejętności rozwiązywania problemów, 

5) umiejętność pracy zespołowej, 

6) umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

 

 

 

§ 4 

 

Sposoby informowania rodziców 

 

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

(prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych 

(półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

zawartych w jednolitym dla każdego przedmiotu przedmiotowym systemie oceniania, 

stanowiącym integralną część wewnątrzszkolnego systemu oceniania i będącego 

w zgodzie z jego zapisami, 

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 klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje rodziców (prawnych 

opiekunów) z treścią WSO; fakt przekazanej informacji zapoznania się z dokumentacją 
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szkolną potwierdza się podpisem każdego z rodziców obecnych na spotkaniu z 

wychowawcą danej klasy. 

3. Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną wychowawca przekazuje rodzicom 

miesiąc przed klasyfikacją. Fakt ten rodzice potwierdzają pisemnie. Wychowawca klasy 

na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. W gimnazjum dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców)  

z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

1) kontakty bezpośrednie: 

a) zebranie ogólnoszkolne, 

b) zebranie klasowe, 

c) indywidualna rozmowa (np. podczas konsultacji nauczycielskich); 

2) kontakty pośrednie: 

a) rozmowa telefoniczna, 

b) korespondencja listowna, e-mailowa (z uwagami, z gratulacjami), 

c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym, 

d) informacje przekazywane za pomocą e-dziennika, 

e) wpisy do zeszytu kontaktów z rodzicami; 

5. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów 

z rodzicami (prawnymi opiekunami), w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych 

konkretnego ucznia. 

 

 

 

§ 5 

 

Zasady oceniania 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów): 

1) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę na piśmie, 

2) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole,  

3) ocenianiu podlegają: 

a) wypowiedzi i odpowiedzi ustne, 

b) prace pisemne, w tym sprawdziany, 

c) zadania domowe, 

d) pozostałe formy aktywności ucznia podczas zajęć, na których realizowane są treści 

programowe; 
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4) prace pisemne sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni roboczych od daty 

sprawdzianu nauczyciel omawia podczas lekcji i udostępnia uczniowi do wglądu, 

5) prace uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego, 

6) oceny wystawione przez nauczyciela powinny być skomentowane tak, aby uczeń 

uzyskał informację, w jaki sposób może podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne, 

7) komentarz nauczyciela powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, 

powinien uwzględniać jego wysiłek, a także pozytywne elementy jego wiedzy. 

 

 

 

§ 6 

 

  Procedury oceniania 

 

1. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia.  

2. Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinien być znany uczniom przynajmniej na 

tydzień przed jego przeprowadzeniem. 

3. Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące materiał dwóch lub trzech 

lekcji, mogą być zapowiadane na poprzedniej lekcji. Ustne sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje i może odbywać się bez 

zapowiedzi. 

4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma prawo do 

jednorazowej poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. 

5. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo 

przystąpić do niego w późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

6. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie niekorzystnej dla ucznia cząstkowej 

oceny w trybie ustalonym z uczniem. 

7. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50 proc. zajęć z danego przedmiotu, może to stanowić 

podstawę do nieklasyfikowania ucznia. 

8. Nauczyciele są zobowiązani wystawić i poinformować uczniów o wystawionych im 

ocenach klasyfikacyjnych tydzień przed klasyfikacją. 

9. W tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę pedagogiczną nauczyciel ma prawo 

dokonać zmiany przewidywanej oceny. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna 

jest ostateczna, z tym, że roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Realizacja treści nauczania języków obcych: jeśli język obcy jest realizowany zgodnie 

z ramowym planem nauczania i z obowiązującą podstawą programową, wówczas ocena 

śródroczna i roczna jest wliczana do średniej ocen ucznia. Uczeń ma prawo wyboru 

języka obcego na egzaminie zewnętrznym, jeśli realizacja treści nauczania tego języka 

jest zgodna z ramowym planem nauczania i podstawą programową. 
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§ 7 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania 

 

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

-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 4 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 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, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 

 

§ 8 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć 

wychowania fizycznego (a nie jak dotychczas – z całych zajęć wychowania fizycznego) 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

3. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez 

ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze również pod uwagę systematyczny 

udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury 

fizycznej. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

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

określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. O zwolnienie ucznia z zajęć 

komputerowych, informatyki występują rodzice (prawni opiekunowie).Składają podanie 

do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię lekarza. 
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§ 9 

 

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

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 

dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie 

może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

 

 

 

§ 10 

 

Skala ocen 

 

1. Oceny cząstkowe, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 2: 

 stopień celujący – 6, 

 stopień bardzo dobry – 5, 

 stopień dobry – 4, 

 stopień dostateczny – 3, 

 stopień dopuszczający – 2, 

 stopień niedostateczny – 1. 

Nauczyciele mogą wzmacniać lub osłabiać oceny cząstkowe poprzez stawianie + i –. Taki 

zapis graficzny jest tylko informacją motywującą dla ucznia. Nie stosuje się tej zasady 

w ocenianiu śródrocznym i rocznym. 

2. Oceny cząstkowe oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

4. Skalę oceniania pisemnych prac ustala nauczyciel prowadzący w zależności od stopnia 

trudności sprawdzianu/pracy pisemnej. 

5. Oceny roczne należy zapisywać w dzienniku i w arkuszu ocen w pełnym brzmieniu. 

6. Na użytek e-dziennika ustala się ogólne kategorie ocen: 

1) prace klasowe, 

2) sprawdziany, 
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3) odpowiedzi ustne, 

4) kartkówki, 

5) aktywność, 

6) prace domowe. 

Szczegółowe kategorie oraz ich wagi są ustalane przez nauczycieli. 

7. Średnie ważone ocen przekładają się na oceny semestralne i końcoworoczne  według 

następujących zasad: 

Średnia ważona  Stopień cyfrowo  Stopień słownie 

5,61–6    6     celujący 

4,61–5,60    5     bardzo dobry 

3,61–4,60   4     dobry 

2,61–3,60    3     dostateczny 

1,61–2,60    2     dopuszczający 

do 1,60    1     niedostateczny 

 

 

 

 § 11  

 

Kryteria ocen 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

b) proponuje rozwiązania oryginalne, w pełni obejmujące materiał programowy, 

c) nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do 

rzeczywistości, jego wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością 

myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy, 

2) ocenę celującą śródroczną i roczną może otrzymać uczeń, który poza tym spełnia 

wymagania  co najmniej na ocenę bardzo dobrą.  

3) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował  pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 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) opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub 

praktyczne przewidziane programem nauczania w danej klasie; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą 

programową, 

b) wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu trudnych problemów; 
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował tylko w części podstawę programową, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć 

edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, 

b) samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane 

w programie zajęć edukacyjnych; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć 

edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zajęć edukacyjnych danego 

przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zagadnienia z podstawy programowej 

o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

 

  § 12 

 

Kryteria oceniania zachowania 

 

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

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

zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. 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. 

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop,  

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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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 publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o: 

1) wypełnianiu przez ucznia obowiązków ucznia, 

2) jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, 

3) udziale w życiu klasy, szkoły, środowiska. 

8. Zasady ogólne: 

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; przy 

ustalaniu oceny zachowania wychowawca powinien uwzględnić opinię: 

a) samorządu klasowego, 

b) nauczycieli, 

c) innych pracowników szkoły, 

d) organizacji i instytucji pozaszkolnych oraz przeprowadzić sondaż wśród uczniów 

i pisemną samoocenę ucznia w sprawie jego zachowania przed wystawieniem 

oceny ostatecznej; 

2) ocenę zachowania wychowawca klasy ogłasza uczniom na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady, 

3) uczeń, jego rodzice oraz samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy klasy 

o ponowne ustalenie oceny zachowania: 

a) odwołanie takie należy złożyć na co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

b) wystawiona ponownie przez wychowawcę ocena jest ostateczna i nie może być 

uchylona ani zmieniona drogą administracyjną, 

c) w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny – jej 

ustalenie następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji (§ 17 

ust. 2 pkt 2); 

4) za ocenę wyjściową dla uczniów gimnazjum przyjmuje się ocenę dobrą. 

9. Zasady szczegółowe: 

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

a) zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, wykazuje dużą 

aktywność na zajęciach oraz zawsze uzupełnia zaległości wynikające 

z nieobecności w szkole, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, 

b) zawsze przestrzega obowiązków wynikających ze statutu gimnazjum, właściwie 

wypełnia powierzone mu obowiązki, zawsze podporządkowuje się poleceniom 
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pracowników szkoły oraz zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych 

zachowań (np. brutalność, wandalizm, wulgarność), 

c) zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana 

jest życzliwością w stosunku do otoczenia, 

d) szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany (zgodnie ze 

statutem szkoły, 

e) jest wolny od nałogów i uzależnień i swoją postawą zachęca innych do 

naśladowania, zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną, 

f) zawsze angażuje się w działania na rzecz szkoły, klasy, środowiska, często 

reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) prawie zawsze przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest aktywny i zawsze 

uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach, 

b) nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w szkole , 

c) przestrzega obowiązków wynikających ze statutu szkoły, wypełnia powierzone mu 

obowiązki, podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, 

d) właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań (np. brutalność, wandalizm, 

wulgarność), prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, 

e) zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną, przeważnie angażuje się 

w działalność na rzecz szkoły, klasy, środowiska, reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest aktywny na zajęciach, stara się 

uzupełniać zaległości, 

b) ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione , 

c) stara się przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole, jest życzliwie 

usposobiony, panuje nad swoim językiem, 

d) przychodzi do szkoły stosownie ubrany, jest wolny od nałogów (alkohol, narkotyki, 

papierosy), nie niszczy mienia publicznego i własności prywatnej, angażuje się w 

działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) zazwyczaj przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie zawsze uzupełnia 

zaległości, ma do 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

b) czasami nie przestrzega obowiązków wynikających ze statutu gimnazjum, 

c) nie zawsze podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły, 

d) nie zawsze właściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań, zdarzyło się 

(raz, dwa razy), że uczeń zachował się arogancko, niestosownie wobec innych 

osób, użył niekulturalnego słownictwa w rozmowach lub dyskusji, zdarzyło się 

(raz, dwa razy), że wygląd zewnętrzny ucznia lub zachowanie przez niego higieny 

budziło zastrzeżenia, 

e) zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub 

własności prywatnej, czasami angażuje się na rzecz szkoły, klasy, środowiska; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
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a) rzadko przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, jest mało aktywny, rzadko 

uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach, 

b) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (od 11 do 20 godzin), 

c) często nie przestrzega obowiązków wynikających ze statutu gimnazjum, nie 

podporządkowuje się pracownikom szkoły, 

d) niewłaściwie reaguje na przejawy negatywnych zachowań, bywa arogancki, często 

używa wulgaryzmów, 

e) niejednokrotnie trzeba mu zwracać uwagę, by dostosował strój do okoliczności 

bądź zadbał o higienę, zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły lub 

spożywał alkohol, lecz sytuacja ta nie miała więcej miejsca, 

f) często jest sprawcą zniszczenia mienia publicznego lub własności prywatnej, 

rzadko angażuje się na rzecz szkoły, klasy, środowiska; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie jest aktywny na tych zajęciach 

i nie uzupełnia zaległości, 

b) nagminnie opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia (łączna liczba 

godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych przekracza 20 ), 

c) nie przestrzega obowiązków szkolnych wynikających ze statutu gimnazjum, nie 

podporządkowuje się poleceniom pracowników szkoły oraz zawsze w sposób 

niewłaściwy reaguje na przejawy negatywnych zachowań, bardzo często jest 

arogancki, agresywny, wulgarny, mimo uwag ze strony nauczycieli, wychowawcy, 

d) nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę, 

e) kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń pali na terenie szkoły lub jest pod wpływem 

używek, nagminnie niszczy mienie publiczne lub własność prywatną, nie angażuje 

się na rzecz szkoły, klasy, środowiska. 

 

 

 

§ 13 

 

Klasyfikacja 

 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Klasyfikacja (śródroczna) roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu (śródrocznych) rocznych ocen 
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klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i (śródrocznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 10 i § 12 (zajęcia edukacyjne § 10, 

zachowanie § 12 WSO). 

4. Klasyfikacja (śródroczna) roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

(śródrocznych) rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i (śródrocznej) 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 10 i § 12. 

5. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania w terminie co najmniej siedmiu dni przed posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

6. Informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych i rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych jest zadaniem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela 

przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie), w terminie trzech dni od dnia wydania przez 

wychowawcę pisemnej  informacji o przewidywanych (śródrocznych) rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, mogą 

złożyć na piśmie wniosek wraz z uzasadnieniem o ustalenie wyższej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

 

§ 14 

 

Ocenianie bieżące 

 

1. Informacje o postępach w nauce uczniów gromadzone są na bieżąco w: 

1) klasowych dziennikach lekcyjnych – e-dziennikach. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują systematyczną informację 

o osiągnięciach ucznia w formie pisemnej podczas klasowych zebrań wychowawcy 

z rodzicami przynajmniej dwa razy w danym półroczu roku szkolnego oraz na bieżąco za 

pomocą e-dziennika. 

3. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez cały okres jego nauki indywidualny arkusz 

ocen, którego wzór i zasady prowadzenia określają odrębne przepisy. 

4. Formami gromadzenia informacji przez nauczyciela przedmiotu (indywidualnej 

i zbiorowej) są: 
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1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania 

i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie 

i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna), 

2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie 

bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym albo w zeszycie lub arkuszu 

ćwiczeń, 

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe; 

sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych 

(wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów), 

4) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; szacowanie i wartościowanie 

wytworów pracy uczniów, 

5) testy i ćwiczenia sprawnościowe, 

6) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych. 

5. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. 

równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania), zarówno bieżące, jak 

i śródroczne, roczne oraz etapowe, w różnych formach oraz w warunkach zapewniających 

obiektywność oceny. 

6. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć 

edukacyjnych i ich specyfiki: 

1) 1–2 godz. tygodniowo – co najmniej cztery oceny w semestrze, 

2) 3 godz. tygodniowo – co najmniej sześć ocen w semestrze, 

3) 4–5 godz. tygodniowo – co najmniej osiem ocen w semestrze. 

7. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać 

ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia 

w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia 

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

8. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć 

uczniów, przeprowadza się w ciągu roku szkolnego (etapu kształcenia) według 

harmonogramu badań osiągnięć uczniów, ustalonego w planie nadzoru pedagogicznego 

gimnazjum. Konieczne jest tutaj opracowanie wyników testów i ich analiza. 

9. W klasach I–III gimnazjum: 

1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to 

w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; miejsce i termin pisania 

sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia, 

2) nauczyciel ma prawo odpytać bez zapowiedzi z przewidzianego sprawdzianem 

zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej 

i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, 

3) poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch 

tygodni od daty rozdania prac; miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala 

nauczyciel na wniosek ucznia; dla „kartkówek” (z ostatniej lekcji) nie przewiduje 

się poprawiania stopnia, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę, 

4) stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do 

dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu, 
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5) nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę 

punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do 

otrzymania każdej oceny, 

6) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi 

na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej oraz cząstkowej oceny nieodpowiedniej z zachowania, 

7) na koniec półrocza (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, 

8) w ocenianiu bieżącym na sprawdzianie nauczyciel może stosować kryteria egzaminu 

gimnazjalnego zawarte w oficjalnych dokumentach Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

10. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być 

podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac 

nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub 

dobrą, ale nie gorszą. 

11. 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 poprzez 

zajęcia wyrównawcze. 

 

 

 

§ 15 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

na egzamin klasyfikacyjny: 

1) zgoda może dotyczyć tylko dwóch przedmiotów, z których uczeń jest 

nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

2) rada pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w ust. 3 szczególnie 

w następujących przypadkach: 

a) zdarzenia losowe, powodujące silne przeżycia, które utrudniają koncentrację, 

obniżają sprawność myślenia i uczenia się, 

b) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności 

wychowawczej w rodzinie; 
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3) przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w ust. 3 są: 

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć 

lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

b) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań 

zleconych przez nauczyciela, 

c) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole, np. zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela, 

d) niezgłaszanie się bez usprawiedliwienia pisemnego rodziców na poprawę oceny 

w wyznaczonych przez nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych 

przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny 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: technika, plastyka, muzyka 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 technicznych, informatyki, i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 2, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. 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 zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 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 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, skład 

komisji, 
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2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

5) 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”. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa 

w ust. 2 i ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 16 

 

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

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i § 17 WSO. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z § 18 ust. 1 WSO. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 WSO. 

 

 

 

§ 17 

 

Egzamin sprawdzający 

 

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

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie 

pisemnej w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych. 

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

edukacyjnych lub roczna 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 
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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. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

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

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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców; 

3) 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; wówczas 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, 

4) 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 z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 

ust. 1 WSO; 

5) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu, 

 zadania (pytania) sprawdzające, 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 
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 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

6) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

7) do protokołu, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. 

5. 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. 

6. Przepisy ust. 1–5 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 pięć dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

 

 

§ 18 

 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. 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. 

3. Pisemny wniosek o egzamin poprawkowy rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do 

dnia plenarnego posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły: 

1) w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji; 

2) nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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 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. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

9. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia egzaminu należy zgłaszać w terminie do pięciu 

dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

10. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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, 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. 

 

 

 

§ 19 

 

Promocja 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 18 

ust. 12 WSO. 

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

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

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

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 18 ust. 12 WSO. 

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w gimnazjum uzyskuje 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może 

być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

 

 

§ 20 

 

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, i uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 WSO, 

2) jeżeli 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. 

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

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 

 

§ 21 

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

1) w części humanistycznej: 

a) z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; 

w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut, 

b) z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku 

uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – 

nie więcej niż 135 minut; 

2) w części matematyczno-przyrodniczej: 

a) z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; 

w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut, 
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b) z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów 

(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie 

więcej niż 135 minut; 

3) w części z języka obcego nowożytnego: 

a) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku 

uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – 

nie więcej niż 80 minut, 

b) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku 

uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – 

nie więcej niż 90 minut. 

2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego: 

1) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na 

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, 

2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści; projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów 

pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

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

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

3) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum 

w porozumieniu z radą pedagogiczną, 

4) kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, 

5) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

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

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, 

6) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia 

z realizacji projektu edukacyjnego, 

8) w przypadkach, o których mowa w pkt 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum 

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 

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

3. Integralną część WSO stanowi aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego przygotowane przez OKE na 

dany rok oraz procedur dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, ustalonych przez 

radę pedagogiczną. 
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§ 22 

 

1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania może zostać przeprowadzona na koniec roku 

szkolnego oraz w sytuacji zmian w prawie oświatowym. 

2. Ewaluację przeprowadzi zespół zadaniowy ds. ewaluacji prawa wewnątrzszkolnego, 

powołany przez dyrektora szkoły. 

3. Zadaniem zespołu jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1 

i opracowanie wyników w formie raportów. 

4. Przewodniczący zespołu w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi 

raport radzie pedagogicznej z propozycjami ewaluacji. 

 

 

 

§ 23 

 

1. Zmian w niniejszym WSO może dokonać rada pedagogiczna gimnazjum w formie 

uchwały zmieniającej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

2. Inne organy gimnazjum mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian 

w WSO. 

 

 

 

§ 24 

 

Model absolwenta gimnazjum 

 

1. Absolwent Gimnazjum Publicznego w Szewcach: 

1) Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów: 

a) Umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.  

b) Umie krytycznie ocenić swoje możliwości. 

c) Zna swoje mocne i słabe strony. 

d) Potrafi dokonać właściwego wyboru swojej dalszej drogi kształcenia  

e) Jest gotowy ponieść konsekwencje swego działania. 

f) Nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia. 

g) Wie, jak uchronić się przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. 

h) Wie, jak dbać o swoje zdrowie i preferuje zdrowy styl życia. 

2) Współtworzy grupę społeczną: 

a) Potrafi współdziałać w grupie. 

b) Kieruje się w życiu podstawowymi wartościami moralnymi: uczciwością, 

przyjaźnią, życzliwością. 

c) W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi. 

d) Szanuje i dostrzega wysiłek oraz pracę innych. 
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e) Stara się być odpowiedzialnym za innych. 

f) Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę. 

g) Cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka.  

h) Angażuje się w życie społeczne i kulturowe środowiska lokalnego. 

3) Zna wartość rodziny i swoje miejsce w niej: 

a) Potrafi okazywać miłość i szacunek wobec członków rodziny. 

b) Szanuje i ceni osoby starsze /rodziców, dziadków/ jako źródło wiedzy 

i doświadczenia życiowego. 

c) Rozumie współczesne problemy rodziny i włącza się w ich rozwiązywanie. 

4) Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów 

środowiska naturalnego: 

a) Zna przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz metody 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

b) Umie przewidzieć skutki działania substancji uzależniających na organizm 

człowieka i potrafi dokonać właściwych wyborów. 

c) Stara się wpływać na pozytywne zmiany środowiska naturalnego poprzez 

podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, a tym samym własnego 

zdrowia. 

d) Potrafi wskazać przykłady zachowania służących ochronie środowiska w skali 

lokalnej i globalnej. 

5) Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i 

światowe wartości kultury: 

a) Potrafi świadomie odbierać i przeżywać kontakt z dziełem sztuki /architektura, 

malarstwo, muzyka, literatura/. 

b) Ma rozwiniętą świadomość przynależności narodowej, ale jednocześnie 

szanuje odmienność innych narodów, jest tolerancyjny. 

c) Jest otwarty na inne kultury i cywilizacje oraz tolerancyjny dla odmienności 

rasowej. 

6) Potrafi korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych. 

7) Zna i stosuje różne metody uczenia się. 

8) Sprawnie posługuje się językiem polskim w zakresie komunikacji oraz 

rozumienia czytanych tekstów. 

9) Umie komunikować się w co najmniej jednym języku obcym. 

 

 

 

 

 


