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Rozdział VII 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA 

§ 1. Ocenianie 

1. Ocenianie – to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią 

procesu uczenia się i nauczania. W edukacji ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, 

służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest 

monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia oraz stan jego 

wiedzy. Ocena ma wskazać, co osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a nie czego nie 

umie.  

2. Ocena – to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach 

ucznia. Po ukończeniu trzyletniego cyklu edukacji można mówić o osiągnięciach ucznia, 

o tym co powinien umieć, rozumieć, wiedzieć. 

3.  Wewnętrzne ocenianie wiadomości ucznia ma na celu:  

1) systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 

2) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;  

3) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i postępach w tym 

zakresie;  

4) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

5) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;  

6) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;  

7) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

8) kształtowanie umiejętności prezentowania własnego punktu widzenia;  

9) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

10) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawców o zachowaniu 

i postawie społecznej ucznia;  

11) integrowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na różnych lekcjach 

(przedmiotach);  

12) kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole klasowym, grupowym, 

szkolnym. Uczeń stosuje w praktyce zasady dobrej organizacji pracy, dyscypliny, 

myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów. Uznaje racje 

poparte poprawnym rozumowaniem. Okazuje tolerancję i szacunek dla poglądów 

niezgodnych z własnymi;  

13) pokazywanie i umiejętne zastosowanie wiedzy zdobytej na lekcjach w otaczającej 

rzeczywistości;  

14) kształtowanie umiejętności wykorzystywania osiągnięć technicznych, informacji 

medialnych w działalności praktycznej. 

4. Ocenianie wiadomości i umiejętności jest dokonywane systematycznie w warunkach 

zapewniających obiektywne oceny. 
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§ 2. Ocenianie bieżące 

1. Ocenianie bieżące spełnia następujące funkcje: motywuje ucznia do dalszej nauki, 

informuje  ucznia i  jego rodziców o postępach w nauce, mobilizuje do rozwijania 

posiadanych umiejętności i poszerzania zdobytej wiedzy,  wskazuje, jak powinien 

uczeń uczyć się dalej, pomaga uczniowi w nauce i planowaniu dalszej edukacji, 

wpływa na organizację warsztatu pracy nauczyciela i właściwy dobór metod nauczania.   

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia odbywa się w dwóch obszarach:  

1) obowiązkowe formy aktywności: 

a) pisemne prace kontrolne; 

b) krótkie kartkówki, testy obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy; 

c) praca domowa;  

d) praca na lekcjach (aktywność, praca w grupach); 

e) wykonywanie pomocy naukowych, np. modele figur, makiety, plansze, plakaty; 

f) odpowiedzi, dyskusje na lekcjach; 

g) zaangażowanie i wysiłek ucznia w stosunku do określonego przedmiotu;  

h) oraz inne wynikające ze specyfiki przedmiotu; 

2) nadobowiązkowe formy aktywności:  

a) rozwiązywanie zadań, problemów dodatkowych; 

b) udział i osiągnięcia w konkursach na różnych szczeblach; 

c) aktywna i systematyczna praca na zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe 

lub inne zajęcia organizowane przez nauczycieli); 

d) wzbogacanie warsztatu pracy poprzez kompletowanie różnych materiałów 

informacyjnych, wykorzystanie technik informatycznych; 

e) przygotowanie i prezentacja referatów; 

f)  praca w charakterze asystenta nauczyciela. 

 

3) Na początku każdego etapu edukacyjnego edukacji, w klasach czwartych i pierwszych  

przeprowadzany jest test kompetencji z zakresu: przedmiotów humanistycznych; 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Wyniki testów są 

omawiane na Radzie Pedagogicznej i przechowywane w szkole do końca cyklu 

edukacyjnego ucznia.  

4) Odpowiedzi ustne są przeprowadzane z trzech ostatnich tematów, z wyjątkiem 

wcześniej zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym większych form 

odpytywania. 

5) Prace pisemne w klasie realizowane są w formie kartkówek, testów i prac klasowych. 

6) Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy od 

jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie powinien 

przekraczać 20 minut. 

7) Nauczyciele mają prawo stosować formy kartkówki bez uprzedzenia o niej uczniów 

oraz nie wpisywać ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego. 

8) W celu sprawdzenia jakości pracy ucznia na lekcji nauczyciel może przeprowadzić 

kartkówkę pod koniec zajęć z treści objętych omawianym tematem. 
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9) Nauczyciel winien sprawdzić i ocenić kartkówkę w terminie tygodnia od daty jej 

napisania. W razie choroby nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio 

wydłużeniu. 

10) Uczniowi nieobecnemu na kartkówce wpisuje się w odpowiedniej rubryce skrót „nb”. 

11) Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić za zgodą nauczyciela w uzgodnionym 

terminie. 

12) Praca klasowa jest formą kontroli wiadomości, obejmującą większy zakres treściowy 

i dlatego powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

i poprzedzona wpisem w dzienniku. Czas trwania – do 2 godzin lekcyjnych. 

13) Uczeń może pisać nie więcej niż trzy prace klasowe w tygodniu. Zasady tej nie stosuje 

się w przypadku pisania pracy spowodowanej nieobecnością nieusprawiedliwioną oraz 

pracy poprawkowej. W przypadku celowego opuszczenia przez ucznia pracy pisemnej, 

nauczyciel ustala uczniowi termin jej napisania.  

14) W dniach, w których więcej niż 5 uczniów z klasy uczestniczy w zawodach 

sportowych, konkursach przedmiotowych lub innych zajęciach, nie organizuje się prac 

klasowych.  

15) Formy prac klasowych i kryteria ich oceny nauczyciele określają w PZO. 

16) W jednym dniu uczniowie mogą pisać pracę klasową z jednego przedmiotu. 

17) Uczniowie powinni znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, 

jakim będą musieli sprostać. 

18) Nauczyciel winien sprawdzić, ocenić pracę klasową i poinformować uczniów o jej 

wynikach w terminie dwóch tygodni od daty jej napisania. W razie choroby 

nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio wydłużeniu. 

19) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

20) Jeżeli podczas pisania pracy klasowej, kartkówki uczeń zostanie złapany na ściąganiu, 

wówczas traci prawo do poprawy. 

21) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 

powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym lub innym ustalonym przez 

nauczyciela. Niedotrzymanie terminu jest podstawą do ustalenia oceny niedostatecznej. 

22) Poprawa pracy klasowej może odbywać się poza lekcjami danego przedmiotu. Uczeń 

pisze ją tylko raz. W dzienniku odnotowuje się obie oceny. Zapisu dokonuje się 

poprzez zastosowanie kreski ukośnej pomiędzy ocenami. 

23) Oceny za prace klasowe wpisywane są na czerwono do dziennika. 

24) Formę i częstotliwość oceny ćwiczeń praktycznych nauczyciele ustalają w PZO. 

25) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ocenione pisemne prace 

kontrolne, kartkówki oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole przez 

wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu. Rodzic (prawny opiekun) może się zwrócić  

z ustną prośbą lub pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o ustne lub 

pisemne uzasadnienie oceny.  
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26) Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za brak pracy domowej. Nieodrobienie pracy 

domowej jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego 

przedmiotu. 

27) Przy zadawaniu pracy domowej nauczyciel powinien zwrócić uwagę, czy uczniowie są 

fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w kontekście planu lekcyjnego, z dnia na dzień. 

28) Brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego  może być podstawą do wstawienia 

minusa „-” lub ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Cztery minusy odpowiadają 

ocenie niedostatecznej. 

29) Nauczyciel ocenia aktywność ucznia na lekcji za pomocą stopnia szkolnego lub 

symbolu „+” (pozytywnie). Cztery plusy odpowiadają ocenie bardzo dobrej. 

30) Uczeń może skorzystać z przywileju nieprzygotowania się do zajęć: przy 1, 2 h 

tygodniowo - raz w semestrze, przy 3 i więcej h tygodniowo - dwa razy w semestrze; 

31) Kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

32) Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. 

33) Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia do lekcji symbolem „np.” lub 

zapisuje datę w osobnej rubryce. 

34) Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji 

35) Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych prac 

klasowych. 

36) Uczeń po dłuższej (minimum dwutygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności ma 

prawo do tygodniowego okresu „ochronnego”. Sposób uzupełnienia zaległości i termin 

zaliczenia prac klasowych, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia i w okresie 

„ochronnym”, uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu. 

37) Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych 

mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu konkursu oraz 

w dniu następnym na wniosek nauczyciela przedmiotu, z którego odbywa się konkurs. 

38) W przypadku plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

39) W  przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustaleniu oceny, oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków  wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również  systematyczność udziału w tych 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

40) Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii. 

41) Cząstkowe oceny za realizację projektu edukacyjnego mogą być wystawiane zgodnie 

z przedmiotowymi systemami oceniania. 
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42) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego na udokumentowany wniosek rodziców. Na świadectwie 

w miejscu tematu projektu uczeń otrzymuje wpis zwolniony/zwolniona. 

43) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

44) Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim 

z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są 

zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.  

45) Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

46) Zwolnienie z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

47) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są zawsze dostępne uczniom i rodzicom 

(prawnym opiekunom) w bibliotece i gabinecie dyrektora szkoły (przedmiotowe zasady 

oceniania udostępniają nauczyciele przedmiotów); 

48) Uczniowie mający trudności z osiąganiem pozytywnych ocen, za aktywną, na miarę 

swoich możliwości, systematyczną pracę  w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych 

otrzymują oceny z określonych przedmiotów.  

49) Wystawiając oceny, należy również brać pod uwagę wysiłek ucznia, mimo trudności 

dydaktycznych, nagradzać pochwałami i pozytywnymi ocenami, zauważać minimalne 

postępy w opanowywaniu treści programowych. 

50) Wspomaganie i motywowanie ucznia do nauki odbywa się poprzez:  

1) organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych; 

2) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-

kompensacyjnych; 

3) stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach; 

4) zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, 

gminnym, itp.; 

5) nagradzanie uczniów najzdolniejszych (dyplomy, nagrody książkowe 

i rzeczowe); 

6) przyznawanie rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce, dyplomów 

i listów pochwalnych. 

51) Inne ustalenia dotyczące oceniania zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania 

52) Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) na zebraniu o:  

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

 

53) Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej nauczanego przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. wykonanie 

prac uczniowskich punktuje się, a ilość uzyskanych punktów przelicza się na oceny.  

54) Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na roczne i semestralne i ustala się następującą 

skalę ocen:  

 

celujący    6  

bardzo dobry   5  

dobry    4  

dostateczny   3  

dopuszczający   2  

niedostateczny   1  

 

1) bieżące (cząstkowe) oceny wyrażone są wyżej wymienioną skalą. Dopuszcza się 

wystawianie ocen: 1+, 2-, 2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+,6- 

2) w przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną 

na oceny według kryteriów: 

 

ocena    % 

celujący    100 -98  

bardzo dobry   97 - 90 

dobry    89 - 75  

dostateczny   74 - 50 

dopuszczający   49 - 30  

niedostateczny  29 – 0 

 

 

56) Podstawą ustalenia oceny są następujące wymagania edukacyjne:  

1) CELUJĄCY  

Uczeń:  

a) potrafi treści powiązać ze sobą w systematyczny układ;  

b) zgodnie z nauką rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia 

zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela;  

c) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych 

i praktycznych;  

d) posługuje się poprawnym językiem i stylem;  

e) swobodnie posługuje się terminologią naukową.  
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2) BARDZO DOBRY  

Uczeń:  

a) opanował materiał programowy;  

b) ma wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ;  

c) właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi, samodzielnie je 

wyjaśnia;  

d) posługuje się poprawnym językiem i stylem.  

3) DOBRY  

Uczeń:  

a) łączy samodzielnie proste nazwy, fakty, pojęcia, reguły i procedury, 

tworząc bardziej złożone struktury;  

b) inspirowany przez nauczyciela rozpoznaje sytuacje problemowe, we 

współpracy analizuje je, wskazuje przyczyny, przewiduje, rozwiązuje 

typowe problemy;  

c) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy pomocy 

nauczyciela;  

d) w miarę dobrze posługuje się poprawnym językiem..  

4) DOSTATECZNY  

Uczeń:  

a) posiada zakres materiału programowego ograniczony do treści 

podstawowych z danego przedmiotu;  

b) ma wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi;  

c) dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia 

ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela;  

d) stosuje wiadomości do celów teoretycznych i praktycznych przy pomocy 

nauczyciela;  

e) wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, popełnia 

niewielkie i nieliczne błędy.  

5) DOPUSZCZAJĄCY  

Uczeń:  

a) częściowo opanował podstawowy materiał programowy  

b) ma wiadomości luźno zestawione;  

c) posiada ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień, nieumiejętnie 

wyjaśnia zjawiska;  

d) ma ograniczoną umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy 

nauczyciela;  
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e) ma trudności w wysławianiu się, popełnia liczne błędy, posługuje się 

nieporadnym stylem.  

6) NIEDOSTATECZNY  

Uczeń:  

a) nie opanował wiadomości programowych w minimalnym stopniu;  

b) nie rozumie uogólnień;  

c) nie potrafi zastosować zdobytych wiadomości w praktyce;  

d) nie umie wyjaśniać zjawisk;  

e) posługuje się nieporadnym stylem;  

f) ma kłopoty z wyrażaniem swoich myśli.  
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§.3 Klasyfikowanie i promowanie  

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania ucznia. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie.  

4. Wiadomości i umiejętności konieczne jakie powinien posiąść uczeń po zakończeniu 

każdej klasy, aby otrzymać pozytywną ocenę opisową zawarte są w  systemie oceniania 

w klasach I–III. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt. 1. 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

6. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie, jeżeli otrzyma negatywną ocenę osiągnięć edukacyjnych w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych  

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej  do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

8. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

9. Uczeń, który nie spełnił powyższego warunku, nie otrzymuje promocji  i powtarza tę 

samą klasę.  

10. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń za wzorowe lub bardzo  dobre  zachowanie 

i średnią ocen co najmniej 4,75. 

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania.  

12. Co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia 

i rodziców (opiekunów pranych) o przewidywanych ocenach za pisemnym 

potwierdzeniem. 

13. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna – roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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14. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów).  

15. Każdy uczeń ma prawo podwyższyć przewidywaną ocenę roczną (semestralną). Może to 

zrobić nie później niż na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Szczegółowe formy podwyższenia oceny zawarte są w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

16. Roczne i śródroczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej i śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła, 

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez: udział 

w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych, indywidualne konsultacje z nauczycielem, 

poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne pedagoga lub poradni.  

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

rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych 

z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej  w górę. 

19. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej promowany 

jest do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, jednakże nie ustala się uczniowi oceny zachowania. 

20. Zespół do spraw organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązany jest 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom. 

21. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie  ucznia z upośledzeniem umiarkowanym 

i znacznym określają następujące zasady: 

1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

2) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym podlegają klasyfikowaniu śródrocznemu (semestralnemu) 

i klasyfikowaniu końcoworocznemu.  

3) Klasyfikacja 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 edukacyjno-terapeutycznego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów (funkcjonowanie 

w środowisku, muzyka z rytmiką, technika, plastyka, wychowanie fizyczne, 

religia) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  



OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA 

str. 11 

 

4) Oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym   i znacznym są 

ocenami opisowymi.  

5) 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).  

6) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

7) 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). 
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§ 4. Nauczanie indywidualne 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych 

w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym 

w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to 

nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej 

odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami 

dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie 

ze wskazaniami w orzeczeniu.  

6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole,  dyrektor realizuje to 

zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: 

a) w orzeczeniu wskazano taką możliwość, 

b) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, 

a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków, 

w których zajęcia są realizowane.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej wraz 

z uzasadnieniem. Wniosek , o którym mowa w pkt. 8, wpisuje się do dziennika 

indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym 

podpisem.   

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego 

ucznia.  

11. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy 

i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego 

nauczania .  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 

bezpośrednio z uczniem wynosi: 
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a)   dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej - od 6 do 8 prowadzonych w co 

najmniej 2 dniach, 

b)   dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 prowadzonych w co 

najmniej 3 dniach, 

c)   dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12  prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w 

zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

szkolnych.  

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie 

lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uniemożliwia uczęszczanie na 

zajęcia do szkoły. 
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§ 5. Zasady dotyczące uczniów przybywających z innych placówek 

oświatowych 

 

1. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu  do szkoły ucznia przybywającego z zagranicy. 

Dyrektor szkoły  może też zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu predyspozycji 

językowych lub rozmowy klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie 

może przedłożyć dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, potwierdzających 

uczęszczanie ucznia  do szkoły za granicą i wskazujący  klasę lub etap edukacji. 

2. W przypadku ucznia przechodzącego  z innej szkoły w której, nie realizował 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które były zrealizowane w oddziale szkoły, do 

której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści 

nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. 

3. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można 

zapewnić uczniowi warunków do realizacji treści nauczania z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń 

przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć; 

4. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub 

w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony   z obowiązku uczestniczenia w tych 

zajęciach; 

5. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć  uniemożliwia mu uczęszczanie w innym 

oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany (do wyboru): 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi; 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi; 

4) dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 
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§ 6. Tryb odwołania od ustalonej oceny śródrocznej (semestralnej) 

lub końcoworocznej z przedmiotu obowiązkowego 

 

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

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

edukacyjnych, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktycznych  w danym semestrze.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub śródroczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

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

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

śródroczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji sprawdzającej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole kierowniczą funkcję - 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału prac 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. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu sprawdzającego;  

3) zadania (pytania) egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu sprawdzającego;  

5) ustaloną ocenę.  

 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

23. W przypadku otrzymania z egzaminu sprawdzającego oceny niższej niż wystawiono 

poprzednio, pozostaje ocena wystawiona wcześniej. 
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24. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

25.  Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje egzaminator, 

a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań 

praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia (określonego w przedmiotowym 

systemie oceniania), o który ubiega się uczeń. 

26. Ustalona przez komisję ocena z egzaminu sprawdzającego jest oceną ostateczna. 
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§ 7. Egzamin klasyfikacyjny 

  

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej śródrocznej (semestralnej) 

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.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

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

wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.  

6. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje 

trzyosobową komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole kierowniczą funkcję - 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminatora; 

3) nauczyciel tego samego (może być z innej szkoły) lub pokrewnego przedmiotu 

– jako członek komisji, dodatkowo (może, nie musi):  

a) wychowawca klasy;  

b) jako obserwatorzy - rodzice (bez prawa głosu).  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza egzaminator, tj. nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne. na egzaminatora 

8. Nauczyciel może zrzec się roli egzaminatora, wtedy na egzaminatora dyrektor 

wyznacza innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia.  

9. W przypadku szczególnie uzasadnionym dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole.  

10. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje swoim zakresem materiał programowy realizowany 

w danym semestrze (roku szkolnym).  

11. Nauczyciel egzaminator przygotowuje wymagania, materiały, przykładowe zadania, 

a rodzice te materiały odbierają i kwitują ich odbiór.  

12. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwić 

wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) nawet oceny celującej.  
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13. Liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia 

ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.  

14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

15. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

datę egzaminu, imiona i nazwiska egzaminatora i egzaminowanego, pytania i zadania 

egzaminacyjne oraz zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (warto dołączyć brudnopis). 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia.  

16. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest jednocześnie oceną z zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń był nieklasyfikowany. Ustalona przez komisję ocena z egzaminu 

klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną. 

17. W przypadku ucznia, który  przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym 

zakresie  naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub 

uczęszcza do oddziału w innej szkole  na zajęcia  z tego języka,  szkoła organizuje 

egzamin klasyfikacyjny,  a  skład komisji ustala dyrektor szkoły, przy czym w składzie 

komisji powinien uczestniczyć nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania 

danego języka 
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§ 8. Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub śródrocznej (semestralnej) uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

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

wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.  

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

letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole kierowniczą 

funkcję - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -  

jako członek komisji.  

5. Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału prac komisji  na własną prośbę 

lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) zadania (pytania) egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego;  

5) ustaloną ocenę.  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8.  Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie  z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mają prawo zgłosić zastrzeżenie w 

terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego do dyrektora 

szkoły. 

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 nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z wyjątkiem punktu 11.  
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11. 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. 
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§ 9. Egzamin gimnazjalny 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin gimnazjalny składa się z 

trzech części i obejmuje:  

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;  

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności 

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

geografii, fizyki i chemii;  

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

nowożytnego.  

2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.  

3. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają 

po 150 minut (60 minut i 90 minut).  

4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na 

poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

trwają po 60 minut.  

5. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa 

dla wszystkich uczniów.  

6. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo 

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

7. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego 

języka nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku, 

gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu 

obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły 

pisemną deklarację  o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu 

jednego z tych języków. Deklarację, składa się nie później niż do 20 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej 

dla zadań z zakresu:  

1) języka polskiego;  

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;  

3) matematyki;  

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;  

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 

9. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.   
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10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo 

przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 

Komisji Centralnej.  

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, 

powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego 

w następnym roku.  
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§ 10. Egzaminy próbne 

1. W klasach drugich i trzecich organizuje się egzaminy próbne.  

2. Za organizację i przebieg egzaminów próbnych odpowiada Szkolna Komisja 

Egzaminacyjna.  

3. Prace sprawdzają nauczyciele mający uprawnienia egzaminatorów CKE i nauczyciele 

przedmiotów.  

4. Wynik egzaminu próbnego z: języka polskiego, historii, matematyki, języka obcego 

podany w postaci liczby punktów zostanie przeliczony na ocenę cząstkową według 

kryteriów umieszczonych w punkcie IV WSO. Ocena będzie wpisana do dziennika 

lekcyjnego kolorem czerwonym. 

5. Wynik egzaminu próbnego z: wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki 

i geografii będzie zapisany kolorem zielonym w dzienniku w postaci liczby punktów. 

 

 

§ 11. Ocenianie zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz innych pracowników szkoły, stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego   i norm etycznych. 

2. Uczeń pracuje na ocenę z zachowania przez cały rok – oceną wyjściową jest ocena 

poprawna. 

3. W dzienniku lekcyjnym znajduje się zeszyt uwag - każdy uczeń ma w nim jedną stronę 

na uwagi pozytywne i jedną - na uwagi negatywne; 

4. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne 

dokonywanie wpisów do zeszytu uwag danej klasy, na odpowiedniej stronie, muszą 

być one opatrzone datą, adnotacją czego dotyczą i podpisem oceniającego; 

5. Uczeń ma prawo znać bieżące uwagi dotyczące swojego zachowania; 

6. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice /opiekunowie prawni; 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne 

zachowania. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych i zwycięzcy zawodów sportowych otrzymują  

ocenę celującą z danego przedmiotu i nie ma to wpływu na ocenę zachowania. 

9. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich 

rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz 

procedurami zawartymi w tym regulaminie: podać rodzicom na pierwszym zebraniu, 

notatka w protokole zebrania, zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza. 

10. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną (semestralną) 

i końcoworoczną ucznia uwzględniając: 

1) liczbę uwag zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego; 
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2) ocenę klasy; 

3) opinię Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego na zespole wychowawczym; 

4) nauczycieli uczących w danym oddziale. 

11. W szczególnych przypadkach rażącego łamania norm społecznych i obyczajowych 

ocenę zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z dyrektorem szkoły. 

12. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć  

ocenę zachowania. 

13. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania: 

1) innych nauczycieli – oceny zachowania są konsultowane podczas spotkania 

zespołu wychowawców, a następnie zatwierdzone na posiedzeniu klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej; 

2) uczniów – wychowawca podaje do dzienniczka ucznia; 

3) rodziców – na spotkaniach semestralnych (wywiadówkach).. 

14. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową 

15. Począwszy od klasy czwartej ustala się następującą skalę zachowania: 

1) wzorowe  wz 

2)  bardzo dobre   bdb 

3) dobre   db 

4) poprawne  popr 

5) nieodpowiednie ndp 

6) naganne  ng 

16. Na 14 dni przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej ocenę z zachowania należy podać do wiadomości uczniów i rodziców 

(opiekunów prawnych). 

17. Ocena z zachowania musi uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego ucznia, 

jego warunki środowiskowe. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii 

PPP. 

18. Ocenę z zachowania ustala się według następujących kryteriów: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a)  dba o honor szkoły, godnie ją reprezentuje;  

b) przestrzega praw i obowiązków ucznia; 

c) przestrzega regulaminów biblioteki, świetlicy i innych pracowni szkolnych; 

d) wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością w pracy uczniowskiej; 

e) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych 

i kolegów; 
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f) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

g) jest uczciwy; 

h) jest zawsze przygotowany do zajęć; 

i)  jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

j) godzi naukę z zajęciami poza szkołą; 

k) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, 

projektach, akcjach; 

l) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów; 

m) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd; 

n) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków 

odurzających;  

o) bezwzględnie przestrzega zasad kultury osobistej i bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią, nie przejawia agresji; 

p) nie korzysta w trakcie zajęć z urządzeń telekomunikacyjnych; 

q) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma żadnych 

nieusprawiedliwionych  nieobecności (dopuszcza się dwa spóźnienia 

w semestrze); 

r) dopuszczone są dwie uwagi negatywne w zeszycie. 

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dba o honor szkoły, godnie ja reprezentuje; 

b) przestrzega praw i obowiązków ucznia; 

c) przestrzega regulaminów biblioteki, świetlicy i innych pracowni szkolnych; 

d)  jest uczniem obowiązkowym i systematycznym;  

e) stara się być zawsze przygotowany do lekcji; 

f) troszczy się o mienie szkolne i kolegów; 

g) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe; 

h) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie  pomaga innym; 

i) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom; 

j) przestrzega zasad kultury osobistej i zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią; 

k) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

l) jest uczciwy; 

m) nie przejawia przemocy fizycznej i agresji wobec innych; 

n) bierze aktywny udział w imprezach klasowych i szkolnych; 

o) nie korzysta w trakcie zajęć z urządzeń telekomunikacyjnych; 
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p) godzi naukę z zajęciami poza szkołą. 

q) uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności 

(dopuszcza się 2 spóźnienia) 

r) nie ma więcej niż cztery uwagi negatywne w semestrze, zapisane 

w zeszycie uwag danej klasy 

 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dba o honor szkoły, szanuje i stara się wzbogacać jej tradycje; 

b) troszczy się o mienie szkoły; 

c) jest pilny, systematyczny, sumienny w nauce i wykonywaniu obowiązków; 

d) jest uczciwy: nie oszukuje, nie kłamie, nie kradnie; 

e) okazuje szacunek rodzicom, osobom starszym, wszystkim pracownikom 

szkoły; 

f) jest koleżeński; 

g) respektuje prawa innych; 

h) chętnie pomaga kolegom, stara się reagować na zło; 

i) dba o ład i estetykę w swoim najbliższym otoczeniu; 

j)  bierze udział w życiu klasy i szkoły; 

k) dba o piękno mowy ojczystej; 

l) dba o swoje zdrowie i higienę (nie ulega nałogom); 

m) przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

n) nie opuszcza podczas zajęć lekcyjnych terenu szkoły bez pozwolenia; 

o) przestrzega praw i obowiązków ucznia i zasad w niej zawartych; 

p) nie używa w trakcie zajęć żadnych urządzeń telekomunikacyjnych; 

q) nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

r) dba o schludny wygląd; 

s) przestrzega regulaminu biblioteki i świetlicy szkolnej; 

t) nie ma więcej niż sześć negatywnych uwag;  

u) ma nie więcej niż 4 spóźnienia i żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

b) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

c) nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; 

d) stara się poprawnie zachowywać wobec pracowników szkoły i kolegów; 

e) nie używa przemocy, nie jest agresywny, nie znęca się nad innymi; 
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f)  stara się poprawić swoje zachowanie ( widać postępy w pracy nad sobą); 

g) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, religii, narodowości; 

h) nie ulega nałogom; 

i) przestrzega regulaminów biblioteki, świetlicy i innych pracowni szkolnych; 

j) nie korzysta w trakcie zajęć z urządzeń telekomunikacyjnych. 

k) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących 

niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw (do ośmiu uwag); 

l) ma spóźnienia  (dopuszcza się sześć) i  nieusprawiedliwione godziny 

lekcyjne w semestrze (dopuszcza się dwie godziny); 

 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy obowiązki szkolne; 

b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły; 

c) cechuje się niską kulturą osobistą; 

d) ma liczne, powtarzające się uwagi świadczące o wielokrotnym 

i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad (powyżej dziesięciu 

uwag); 

e) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów; 

f) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych; 

g) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, ulega nałogom; 

h) ma liczne, powtarzające się uwagi świadczące o wielokrotnym 

i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad (powyżej dziesięciu 

uwag); 

i) często spóźnia się na lekcje (powyżej sześciu spóźnień), ma 

nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (powyżej dwóch godzin); 

 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń:  

a) który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

b) stanowi zagrożenie dla innych; 

c) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych; 

d) uniemożliwia prowadzenie lekcji; 

e) daje zły przykład kolegom; 

f) prowokuje bójki, bierze w nich udział; 

g) zastrasza, nęka fizycznie i psychicznie innych; 

h) wyłudza, stosuje szantaż i dopuścił się kradzieży; 

i) rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne; 
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j) jest arogancki i wulgarny wobec kolegów i pracowników szkoły; 

k) ulega nałogom; 

l) wagaruje, bardzo często spóźnia się na lekcje, opuszcza godziny lekcyjne 

bez usprawiedliwienia; 

m) w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez 

szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Ocena ta 

ma na celu ograniczenie nagminnego naruszania przez część uczniów 

przyjętych norm i zasad współżycia społecznego ustalonych w Statucie 

szkoły; 

n) któremu udzielono nagany dyrektora. 

19. Jeśli choć jeden punkt z wyżej wymienionych kryteriów, na poszczególne oceny nie 

został spełniony, ocenę można obniżyć. 

20. Dodatkowo ocenę można obniżyć w sytuacjach: 

1) gdy nastąpi zniszczenie mienia szkoły lub  cudzej własności. Konsekwencją 

będzie również zadośćuczynienie w formie finansowej za wyrządzoną krzywdę;  

2) gdy uczeń pomimo upomnień nadal korzysta ze sprzętu elektronicznego podczas 

lekcji, pali papierosy i e-papierosy, wdaje się w bójkę, ma niestosowny ubiór i 

wygląd (pomalowane włosy, makijaż, pomalowane paznokcie), przynosi do 

szkoły niebezpieczne dla otoczenia narzędzia, notorycznie, samowolnie opuszcza 

teren szkoły, arogancko odnosi się do pracowników szkoły, prześladuje innych 

uczniów (znęcanie fizyczne i psychiczne np. na portalach społecznościowych)  

oraz za inne zachowania łamiące zasady szkolne; 

3) gdy uczeń ma włączony na lekcjach telefon komórkowy. Można z niego 

korzystać wyłącznie na przerwach; 

4) gdy uczeń  filmuje i nagrywa nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły 

bez ich wiedzy i zgody; 

5) gdy uczeń nagrywa przebieg lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego - 

dotyczy to nagrań z telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP oraz innych urządzeń 

rejestrujących. 

21. Ocenę z zachowania obniża się do nagannej, bez względu na dotychczasowe 

osiągnięcia, za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn 

będący w kolizji z prawem karnym m.in. szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe 

zniszczenie mienia, picie alkoholu, molestowanie, fałszowanie podpisów oraz inne 

rażące wykroczenia. 

22. Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z wypożyczonych z biblioteki szkolnej 

książek na tydzień przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną. Niedopełnienie tych 

obowiązków skutkuje uzyskaniem negatywnej uwagi w zeszycie 

23. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności 

w ciągu 7 dni od momentu przyjścia dziecka do szkoły. 

24. W przypadku kontrowersji co do proponowanej oceny decydujący głos ma Rada 

Pedagogiczna (po uprzednim rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu).  

25. Ocena z zachowania ustalona na Radzie Pedagogicznej jest oceną ostateczną.  
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§ 12. Tryb odwołania od ustalonej oceny z zachowania 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna lub śródroczna (semestralna) ocena zachowania, została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych  w danym semestrze.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub śródroczna (semestralna) ocena zachowania  

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która na podstawie analizy dokumentacji szkolnej 

ocenia zachowanie ucznia, a następnie ustala roczną (semestralną) klasyfikacyjną 

ocenę zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów podczas głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. W skład komisji wchodzą:  

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

– jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy;  

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie;  

4)  pedagog;  

5) przedstawiciel Samorządu Szkolnego;  

6) przedstawiciel Rady Rodziców.   

4. Ustalona przez komisję śródroczna (semestralna) i końcoworoczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) wynik głosowania;  

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.   

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  


