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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§1 
 
 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie: 
 

1) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

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

2) Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych Poz. 843 
 

3) Statutu Zespołu Szkół w Krzywczy 

  

4) Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej "systemem", obowiązuje   

w Zespole Szkół w Krzywczy od roku szkolnego 2015/2016 i jego funkcjonowanie poddawane 

jest ciągłej ewaluacji. 

3. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Krzywczy i klas I-III Publicznego Gimnazjum w Krzywczy. 
 

 

 

Rozdział 2 
Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

  § 2 
 
 

1.  Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

 

1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do: 



1) wymagao określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagao 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagao edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –  

 w przypadku dodatkowych zajęd edukacyjnych. 

 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

 

§ 3 
 

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

wewnątrzszkolnego. 

  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

 o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

 co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyd; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęd edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 



7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji  

o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 
 

 

§ 4 
 

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

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęd edukacyjnych. 
 

 

§ 5 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowad pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, 

dostosowad wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 

edukacyjnym wynikających z programu nauczania. 

 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagao edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb 

ucznia może nastąpid na podstawie tego orzeczenia. 
  

 

 

§ 6 
 

1. Uczeo w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

    śródroczne i roczne,  

    koocowe. 



 

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

 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.    

 

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

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 
 

§ 7 
 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, zajęd komputerowych, informatyki, 

zajęd artystycznych, zajęd technicznych i za plastyki i należy w szczególności brad pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęd. 

 

2. Wystawianie ocen z religii w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum regulują 

odrębne przepisy. 
 

 

          § 8 
 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęd edukacyjnych  

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawnośd, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęd edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

 

2. W tym przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 

 

3. Dyrektor gimnazjum może zwolnid ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 
 

 

 

§ 9 
 

1. Ocenie podlegają: 
 



1) pisemne sprawdziany wiadomości: 

          prace klasowe 1-2 godzinne z przerobionego działu programowego, 

          testy,  

          kartkówki *maksymalnie 15 min.+ obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęd  

          edukacyjnych;   
   

2)  praca ucznia na lekcji: 

           odpowiedź ustna, 

         aktywnośd, 

          współudział w prowadzeniu zajęd *np. referat, prezentacja multimedialna+; 
 

   3)  samodzielna praca ucznia: 

          praca pisemna w zeszycie, 

          praca praktyczna, 

             udział w realizacji projektu. 
 

2. Uczeo ma prawo do poprawienia doraźnych ocen cząstkowych na bieżących lekcjach  

z danego przedmiotu, w formie uzgodnionej z nauczycielem. 
 

3. Uczeo ma prawo do poprawienia ocen ze sprawdzianu pisemnego w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem, nie później jednak niż dwa tygodnie od daty oddania poprawionej i ocenionej 

pracy. 
 

4. Ocena z poprawionego sprawdzianu jest ostateczna. 
 

5. Zasady sprawdzania osiągnięd, częstotliwośd i wzajemne relacje: 

 

1) w ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą byd przeprowadzone maksymalnie trzy   

       sprawdziany *zadania klasowe+, a w ciągu jednego dnia dwa sprawdziany pisemne,  

 

2) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i oceny prac kontrolnych  w terminie  

14 dni od dnia pisania sprawdzianu *licząc efektywny czas  zajęd   edukacyjnych+, 
 

3) sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymują uczniowie do wglądu  

i analizy na lekcji, zaś ich rodzice (prawni opiekunowie) podczas konsultacji  

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 
 

4) nauczyciel przechowuje prace do kooca danego roku szkolnego, tj. 31  sierpnia, 

5) nieprzygotowanie ucznia do lekcji odnotowuje się w dzienniku – maksymalnie, są to dwa 

nieprzygotowania w ciągu semestru bez konsekwencji wpisania oceny niedostatecznej, 
  

6) aktywnośd ucznia w czasie zajęd edukacyjnych ocenia się za pomocą plusów „+”                     

      i minusów „-”, 



7)  nieobecnośd ucznia w czasie sprawdzianu bądź pracy na lekcji nauczyciel odnotowuje,   

wpisując skrót „nb”, 
 

8) brak zadania domowego nauczyciel odnotowuje zapisem skrótu „bz”,  

 

9) dopuszcza się także zapis w dzienniku: nieprzygotowany: „np” lub datę tego  

      nieprzygotowania. 
 

6. Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięd i postępów ucznia oraz zakres wymagao                           

                 z poszczególnych przedmiotów regulują przedmiotowe przedmiotowe systemy oceniania. 
 

 

 

§ 10 
 

1. Sposoby informowania rodziców o wynikach, jakie osiąga ich dziecko: 
 

1)  zebrania klasowe *trzy razy w ciągu roku+, 

2)  indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela, 

3)  indywidualne rozmowy z rodzicami w ramach dyżurów raz w tygodniu wg ustalonego            

     harmonogramu, 

4)  obecnośd rodzica na zajęciach szkolnych w roli obserwatora; 

5)  rozmowa telefoniczna, 

6)  korespondencja [np. listowa, zapis w zeszycie przedmiotowym], 

7)  list gratulacyjny.  
 

 

 

Rozdział 3 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne   

 

§ 11 
 

1. Uczeo podlega klasyfikacji: 

       1)   śródrocznej i rocznej; 

       2)   koocowej. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia  

z zajęd edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z tych zajęd i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 



3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu 

stycznia. W przypadku jeśli w ostatnim tygodniu stycznia wypadają ferie zimowe, klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie tych ferii.  

 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięd edukacyjnych ucznia 

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

uczniowi uzupełnienie braków. 

 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia z zajęd 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęd i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że  w klasach 

 I – III szkoły podstawowej w przypadku: 

 

1) obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęd;  

2) dodatkowych zajęd edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęd.  

 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawnośd umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleo zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 

8. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się nie później niż na tydzieo przed zakooczeniem 

zajęd edukacyjnych. 

 

§ 12 
 

1. Na klasyfikację koocową składają się: 

 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie   

         programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, 

 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się     

            odpowiednio w klasach programowo niższych, 

 

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



2. Klasyfikacji koocowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

 

 

§ 13 
 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

 

2. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela. 
 

 

  § 14 
 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału    

informują ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego: 

 

1) rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie           

klasyfikacyjnej zachowania na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady  

          Pedagogicznej; 

2) śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych  i przewidywanej śródrocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzieo przed śródrocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej; 

 

2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformowad ucznia oraz za 

pośrednictwem wychowawcy jego rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie                                         

o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd 

edukacyjnych. 
 

 

           §15 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne i koocowe oceny klasyfikacyjne z zajęd 

edukacyjnych ustalone są w stopniach według skali:  

 

stopieo celujący – 6,   



stopieo bardzo dobry – 5, 

stopieo dobry – 4, 

stopieo dostateczny – 3, 

stopieo dopuszczający – 2, 

stopieo niedostateczny – 1.  

 

2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 

edukacyjnych w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum odbywa się według 

sześciostopniowej skali od 1 do 6 *§15 ust.1+, z możliwością wstawiania plusów „+”  i minusów 

„-”, przy każdej z ocen. 

 

3. W klasach I - III szkoły podstawowej: 

1) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd  

             edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

2) bieżące ocenianie się odbywa się według sześciostopniowej skali od 1 do 6 *§15 ust.1+,          

z możliwością wstawiania plusów „+”  i minusów „-”, przy każdej z ocen. 

 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i koocowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęd edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnośd umysłową w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

§ 16 
 

1. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym ocenom szkolnym:  
 

stopieo celujący otrzymuje uczeo, który:  

1) posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w pełnym zakresie, 

aktywnośd lekcyjna ucznia wskazuje na jego zainteresowanie omawianymi treściami 

programowymi;  

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania 

nietypowe, z własnej inicjatywy rozwiązuje zadania dodatkowe;  

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub 

innych,  

4) aktywnie włącza się w zajęcia dydaktyczne pozalekcyjne;  

 

 stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który:  

1) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania obejmujący  

co najmniej 91% treści nauczanych;  



2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystad z różnych źródeł 

informacji, łączyd wiedzę międzyprzedmiotową  i stosowad ją w nowych sytuacjach; 

3) jest aktywny i twórczy na zajęciach lekcyjnych; 

4) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

 i innych;  

 

  stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: 

1) opanował większośd materiału programowego, (co najmniej 71%);  

2) rozumie związki między treściami programowymi; 

3) potrafi zastosowad wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych; 

4) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

5) jest aktywny na zajęciach lekcyjnych; 

 

   stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który:  

1) opanował podstawowe treści programowe (co najmniej 51%); 

2) rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; 

3) stosuje z pomocą nauczyciela wiedzę i umiejętności teoretyczne w praktyce; 

4) popełnia nieliczne błędy, posługuje się językiem potocznym, wypowiedzi są mało 

klarowne; 

5) uczestniczy w zajęciach lekcyjnych na miarę swoich możliwości i posiadanych 

wiadomości; 

 

   stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: 

1) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie 

uniemożliwiają dalszego kształcenia;  

2) słabo rozumie treści programowe, potrafi je tylko odtwarzad; 

3) ma trudności w formułowaniu myśli, nieporadny styl wypowiedzi i ubogie słownictwo; 

popełnia liczne błędy; 

4) mimo trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości, wykazuje chęd zdobywania 

wiedzy;  

 

  stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który: 

1) nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą;  

2) jego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszym etapie kształcenia;  

3) nie skorzystał z pomocy oferowanej mu przez nauczyciela i szkołę w celu uzupełnienia 

wiedzy i umiejętności;  

4) nie wykazuje chęci zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.  

 

2. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu                     

i uwzględnia je w PSO. 



§  17 

 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęd 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

2. Uczeo, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęd 

edukacyjnych najwyższą pozytywną koocową ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

 

Rozdział 4 

Ocenianie zachowania uczniów 

 

§ 18 

 

 

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

rodziców \ prawnych opiekunów o: 

     1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

     2)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

         zachowania; 

     3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

§ 19 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałośd o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałośd o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 



2.  Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

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

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnid wpływ tych zaburzeo lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej. 

 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

     1)  oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych; 

       2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły. 

 

6. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

 
 

§ 20 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i koocową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania  

są ocenami opisowymi. 

 

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

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

 

 



§ 21 

 

1. Tryb i zasady oceniania zachowania: 

1) na początku każdego półrocza uczeo otrzymuje 100 punktów kredytu; 

2) w zależności od pracy i zachowania na przestrzeni półrocza, uczniowi będą dopisywane 

 lub odejmowane punkty od kredytu wyjściowego; 

3) dwa razy w roku szkolnym uczeo dokona samooceny swojej postawy i zachowania; 

4) uczeo otrzymuje ocenę z zachowania po zgromadzeniu: 

 

od 161 pkt      - wzorową 

141 - 160 pkt   - bardzo dobrą 

121 - 140 pkt   - dobrą 

100 - 120 pkt   - poprawną 

70 - 99 pkt    - nieodpowiednią 

do 69 pkt    - naganną  

 

5) Punkty dodawane 

 

Lp  Relacje Liczba punktów Kryterium oceniania 

1 Udział w konkursach  

przedmiotowych i sportowych 

5 - 10 

20 

30 

I etap 

II etap 

III etap 

2 Udział w konkursach o tematycznych  

i sportowych 

5 

10 

15 

 20 

Uczestnictwo 

III miejsce 

II miejsce 

I miejsce 

3 Udział w projekcie  edukacyjnym 10 

20 

1 projekt 

2 projekty 

4 Reprezentowanie szkoły w 

uroczystościach pozaszkolnych 

/uroczystości związane z obchodami 

świąt narodowych, inne uroczystości, 

występy artystyczne, sportowe, 

wystawy 

10 Każdorazowo wychowawca lub 

nauczyciel odpowiedzialny za 

udział uczniów 

5 Funkcja społeczna, samorządowa 10 Wychowawca lub nauczyciel 

opiekun 



6 Praca na rzecz klasy, szkoły 5 Każdorazowo wychowawca 

nauczyciel opiekun 

7 Pomoc w organizacji imprezy lub 

uroczystości szkolnej, klasowej 

5 Każdorazowo wychowawca lub 

nauczyciel opiekun 

8 Kultura osobista 

Dbałośd o piękno mowy ojczystej 

5 Wychowawca /po analizie 

uwag/ 

9 Otwartośd na potrzeby innych osób 5 Wychowawca lub nauczyciel 

10 Punktualnośd / brak spóźnieo / 5 Wychowawca raz w semestrze 

11 Pozytywny wynik samooceny ucznia / 

tendencje pozytywnych i trwałych 

zmian (po minusach pojawiają się plusy) 

zostaje nagrodzone 

10 przed 

klasyfikacją 

Uczeo i wychowawca wg tabeli 

samooceny § 21 pkt 7 

12 Ocena i samoocena uczniów klasy 

Koleżeoskośd /3 osoby wybrane przez 

uczniów klasy/ 

Obowiązkowośd /3 osoby wybrane 

przez uczniów klasy/ 

Kultura osobista /3 osoby wybrane 

przez uczniów klasy/ 

każdorazowo 

10 

1 raz w półroczu                                  

3 osoby wyłonione  

po przeprowadzeniu ankiety 

w klasie 

 

 

6) Punkty odejmowane 

 

Lp. Relacje Liczba punktów Kryterium oceniania 

1 Stosunek do obowiązków szkolnych, 

brak wymaganego obuwia, przyborów 

szkolnych 

5 Każdorazowo nauczyciel                    

lub wychowawca 

2 Niewłaściwe zachowanie ucznia 10 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

3 Wagary / za każdą nieusprawiedliwioną 

godzinę  

3 Każdorazowo nauczyciel                      

lub wychowawca 

4 Naganne zachowanie wobec 

rówieśników lub pracowników szkoły 

10 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

5 Cyberprzemoc 30 Każdorazowo nauczyciel lub 



 wychowawca 

6 Bójka 20 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

7 Stosowanie używek 50 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

8 Niszczenie sprzętów szkolnych, 

wykorzystanie niezgodne                                          

z przeznaczeniem 

20 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

9  Wulgarne słownictwo 20 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

10 Wyłudzanie, kradzież 50 Każdorazowo nauczyciel lub 

wychowawca 

 

 

7) Samoocena ucznia  

             Uczeo znakiem + lub — dokonuje swojej samooceny 

 

Samoocena ucznia Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna 

Stosunek do obowiązków szkolnych   

Koleżeoskośd   

Kultura osobista i dbałośd   o piękno mowy                                       

ojczystej 

  

Postawa wobec rówieśników   

Postawa wobec nauczycieli i pracowników 

szkoły 

  

Wykorzystanie swoich możliwości, talentów, 

umiejętności 

  

Otwartośd wobec otoczenia   

Razem   

 

 

 

 



§ 22 

           

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

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

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

3) wykonanie zaplanowanych działao; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyd wybranych treści nauczania określonych                        

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

 

3. Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala: 

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

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

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

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.   

 

4. Wychowawca oddziału  na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną  

         realizację  projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji   

         projektu, o   których mowa w ust. 3. 

 

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu  

        edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukooczenia gimnazjum.  

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa                             

      w § 8 ust.3 WSO, na świadectwie ukooczenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na  

      wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo  

     „zwolniona”. 

 

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania   

      zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.          

 
 

 

 

 

 

 



    Rozdział 5 

Egzamin klasyfikacyjny 

    

 § 23 
 

1.  Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

2. Uczeo niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

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

wniosek jego rodziców *prawnych opiekunów+ złożony do dyrektora na piśmie w terminie  

o którym mowa w pkt.5 Rada Pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

4. Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny po złożeniu prośby do dyrektora szkoły przez samego ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przeprowadzenie takiego egzaminu w terminie, o którym mowa w 

ust. 5. 

 

5. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, o której mowa w ust 3 i 4, 

składa do dyrektora szkoły uczeo lub jego rodzice (prawni  opiekunowie) nie później niż na trzy 

dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki  klasyfikacji. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo: 

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

     2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny *nauki+ 

poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęd edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka  

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęd edukacyjnych. 

 

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

zachowania. 

 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej zastrzeżeniem ust. 10. 

 



10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęd technicznych, zajęd komputerowych, zajęd  

artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadao 

praktycznych. 

 

11. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.  

Stopieo  trudności pytao powinien  byd zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych 

w szkole. 

 

12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami        

(prawnymi opiekunami). 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, z powodu usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej      

  nieobecności w szkole, przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w obecności    

       dyrektora szkoły i wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub  

       pokrewnych zajęd edukacyjnych. 

 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 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 jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej  

           klasy. 

 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami),   

       liczbę zajęd edukacyjnych, z których uczeo może zdawad egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni - w charakterze obserwatorów -    

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

17. Sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 13, a w przypadku egzaminu 

 klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa  w ust. 14 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (dwiczenia) egzaminacyjne; 

4)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.                                                                                                        

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

18. Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpid do egzaminu  

w wyznaczonym terminie, może byd wyznaczony nowy termin /jednakże ustalony egzamin 



musi się odbyd przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki   

klasyfikacji. 

 

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęd edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

      nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

 

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

       klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 22 ust. 21.  

 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych może byd zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 9. 

 

 

Rozdział 6 

Egzamin poprawkowy 

§ 24 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał 

ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin 

poprawkowy. 

 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęd technicznych, zajęd komputerowych, informatyki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadao praktycznych. 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzieo ferii letnich. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 W skład komisji wchodzą: 

1)   dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek  

   komisji. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może byd 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. 

 

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. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

7. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września. 

 

8. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane  

w klasie programowo wyższej. 

 
 

 

Rozdział 7 

Tryb odwoławczy od oceny 

§ 25 

 

1. Uczeo lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. 

 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno – wychowawczych. 



 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych – przeprowadza     

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęd edukacyjnych; 

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

           klasyfikacyjną  zachowania. 

 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 

rocznej z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

 

5. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  

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

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

6. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeo wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 26 

 

1. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

nie przysługuje uczniowi, który: 

1) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły; 

2) bierze udział w kradzieżach; 

 3) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie; 

4) rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne; 

5) wagaruje. 

 

 

 

 



Rozdział 8 

Promowanie uczniów 

§ 27 

 

1. Uczeo klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięd ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowid  

o wydłużeniu etapu edukacyjnego przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowid o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  i osiągnięd 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych  

w programie nauczania dwóch klas. 

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeo otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęd.  

 

7. promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnośd umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 



8. Uczeo szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,  

a który odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęd edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może byd promowany  

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

9. Uczeo, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeo 

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kooczy szkoły.  

 

10. Uczeo, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio 

klasę lub semestr. 

 

 

§ 28 

 

1. Uczeo kooczy szkołę podstawową, gimnazjum jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji koocowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęd 

edukacyjnych pozytywne koocowe oceny klasyfikacyjne, 

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – przystąpił ponadto odpowiednio  

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

 

2. O ukooczeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnośd umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.  

 

3. Uczeo szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, powtarza ostatnią 

klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym,  

w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.  

 

4. Uczeo kooczy szkołę podstawową oraz gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji koocowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęd 

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

zachowania. 

 

 

 



Rozdział 9 

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

 

§ 29 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności ustalonych w standardach wymagao będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części:  

1) częśd pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki ,    

2)    częśd druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

 

3. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Częśd pierwsza trwa  

80 minut,  a częśd druga – 45 minut. 

 

4. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadao  

 otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka  

 obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. 

 

§ 30 

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: 

      z  historii i wiedzy trwa 60 min, 

z  j. polskiego trwa 90 min. 

 

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

      przyrodniczych:                                                                                                                         

     z przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut, 

     z  matematyki trwa 90 minut. 

2) w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,    

ustalone w standardach wymagao będących podstawą do przeprowadzania  egzaminu  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum:  

na poziomie podstawowym trwa 60 minut,                                                                                          

na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut.                 



   

2. Zadania z historii i wiedzy o społeczeostwie , przedmiotów przyrodniczych i języka obcego 

 nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym  z 

języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadao 

 zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.  

§ 31 

1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpid do sprawdzianu 

lub egzaminu w warunkach i w formie przystosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej publicznej lub 

niepublicznej spełniającej odpowiednie warunki. 

 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia może nastąpid na podstawie tego 

orzeczenia.  

 

4. Opinia powinna byd wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,  w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do kooca września roku szkolnego, w którym odbywa się 

sprawdzian lub egzamin, z tym, że nie wcześniej niż po ukooczeniu klasy III szkoły 

podstawowej w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu i nie wcześniej niż po 

ukooczeniu szkoły podstawowej w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu 

gimnazjalnego.  

 

5. Opinię dziecka przedkładają dyrektorowi rodzice (prawni opiekunowie) w terminie  

do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin.  

 

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia, mogą przystąpid do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie 

dostosowanych do ich stanu zdrowia. 

 

7. Za dostosowanie warunków i formy sprawdzianu lub egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor.  

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy 



przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni 

odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  

 

9. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoczesne  

z uzyskaniem w  tej części najwyższego wyniku. 

 

§ 32 

  
1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada  

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 

2. Dla uczniów o których mowa w punktach 2, 3 i 6  § 31 czas trwania sprawdzianu lub 

egzaminu może byd przedłużony nie więcej niż o 50% czasu trwania sprawdzianu lub danej 

części egzaminu. 

 

3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeo pracuje przy 

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

samodzielnośd pracy uczniów. W tym czasie uczniowi nie udziela się żadnych wyjaśnieo 

dotyczących zadao, ani ich nie komentuje. 

 

4. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny nie można wnosid 

żadnych urządzeo telekomunikacyjnych, ani korzystad z nich w tej sali. 

 

5. Sprawdzian i każda częśd egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania  

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia  

i zakooczenia pracy. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu uczniowie nie powinni 

opuszczad sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolid uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwośd kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej. 

 

6. W sali mogą przebywad uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby 

wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. 

 

 

 



§ 33 

 

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadao przez ucznia lub 

zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu albo odpowiedniej części 

egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian, albo odpowiednią częśd egzaminu tego 

ucznia i unieważnia jego pracę. 

 

2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 uczeo przystępuje ponownie do sprawdzianu, albo  

odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,  

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

okręgowej.  

 

3. Uczeo, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, lub odpowiedniej części egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał  

 sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie 

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

w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

 

4. W szczególnych    przypadkach losowych  lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie 

do sprawdzianu lub  egzaminu  gimnazjalnego w terminie  do  dnia  20 sierpnia   danego 

roku,  dyrektor   komisji   okręgowej,   na   udokumentowany   wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnid ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego.  

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

 

5. Uczeo, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do  

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu  gimnazjalnego w następnym roku. 

 

 

§ 34 

 

1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukooczenie szkoły. Wyniku 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukooczenia 

szkoły. 

 

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia dla każdego ucznia 

komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakooczeniem zajęd  



 

dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadkach o których mowa w pkt. 1 i 2  § 33 do dnia 

31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom).  

 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia koocowe 

 

§ 35 

 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania zakłada spójnośd z systemami przedmiotowymi                            

i nauczycielskimi. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie ze wszystkich 

przedmiotów nauczania są zawarte w programach nauczania lub stanowią odrębne 

załączniki. 

 

4. Szkolny system oceniania jest procesem dynamicznym, wymagającym opisu *priorytety, cele, 

zasady, procedury+, wdrożenia i ewaluacji *badanie i ocena systemu+. 

 

5. WSO został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r. i wchodzi w życie            

w roku szkolnym 2015/2016. 

  

 


