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Dział I. Założenia ogólne 

 
1. WSO określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

Publicznego Gimnazjum Nr1 w Strzyżowie oraz przeprowadzania egzaminów 

gimnazjalnych. 

 

2. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

- zachowanie ucznia. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania uwzględniających podstawę programową oraz formułowaniu oceny, a także 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

e) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce oraz zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

6.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu oraz 

o szczególnych uzdolnieniach, 

d) bieżące i śródroczne ocenianie , według skali i w formach przyjętych w szkole 

z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych, 

e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
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f) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

g) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania. 

 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 12 ust. 2. 

 

8. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele danych przedmiotów informują uczniów 

oraz ich rodziców o: 

 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

 

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

rodziców o: 

 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, 

 

10. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

 11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

 

 

 

Dział II. Oceny i kryteria 
 

II.1 Edukacja 
 

 

1.Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania ( PSO )  

zawierające wymagania, sposoby ich sprawdzania oraz szczegółowe zasady dotyczące 

kryteriów oceniania uwzględniające dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

uczniów, zgodnie z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

2.Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć są udostępniane do wglądu uczniom, 

rodzicom ( prawnym opiekunom) na terenie szkoły w bibliotece szkolnej 

i klasopracowniach przedmiotowych. 
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3.Podstawowe wymagania edukacyjne obejmują: 

 

- zakres podstawowych wiadomości i umiejętności, 

- obowiązek uzyskania ocen ze wszystkich zaplanowanych przez nauczyciela form 

  sprawdzania wiadomości, umiejętności i aktywności, 

- obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz posiadania niezbędnych  

   przyborów do pracy na lekcji, 

- obowiązek posiadania stroju gimnastycznego i właściwego obuwia na lekcje   

   wychowania fizycznego. 

 

4. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( opiekunów prawnych ). 

 

6.Oceny końcowe ( śródroczne i roczne ) są pełne ( bez plusów i minusów ) . 

 

7. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

 

a) bieżące  

b) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne, końcowe. 

 

8. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według 

następującej skali ocen: 

 

 

Stopień 

 

 

Skrót literowy 

 

Oznaczenie cyfrowe 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 

Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 

 

 

9. Nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę w formie ustnej według ogólnych kryteriów ocen 

ustalonych w punkcie 12. 

 

10.W ocenianiu bieżącym możliwe jest stawianie przed stopniem „ + „ lub „ – „ za wyjątkiem 

oceny najniższej ( niedostateczny ) i najwyższej ( celujący ). 

 

11.Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

a) celujący – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę 

bardzo dobrą, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

- rozwiązuje zadania wykraczające poza treści zawarte w podstawie 

programowej i zatwierdzonym szkolnym zestawie programów 

nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim albo krajowym. 
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b) bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą 

programową i szkolnym zestawem programów nauczania oraz 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach, 

c) dobry –     otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową i szkolnym zestawem programów nauczania w stopniu 

ponadpodstawowym oraz 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, 

d) dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową i szkolnym zestawem programów nauczania w stopniu 

podstawowym oraz 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

e) dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia wymagań podstawowych zawartych w podstawie 

programowej i szkolnym zestawie programów nauczania oraz 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim 

stopniu trudności z pomocą nauczyciela, 

g) niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej i szklonym zestawie programów nauczania nawet 

w stopniu koniecznym, a brak w wiadomościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz 

- nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązywać zadań o niewielkim 

stopniu trudności. 

 

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

z zachowania. 

 

13. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie 3 gimnazjum. 

 

14. W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

 

 

15. WSO opiera się na : 

a) bieżącym diagnozowaniu ucznia, 

b) ocenie różnych obszarów aktywności ucznia, 

c) ocenie różnych form aktywności ucznia, 

d) systemie sprawdzianów z punktacją opartą na ocenianiu kryterialnym. 
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16. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się poprzez wystawianie ocen cząstkowych 

z poszczególnych przedmiotów. 

 

a) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów kierując się specyfiką przedmiotu 

mogą zrezygnować z umieszczania niektórych ( zbędnych ) rubryk. 

W legendzie, w dzienniku szkolnym, nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów zobowiązani są zapisać stosowane przez siebie skróty. 

 

b) W ocenie postawy dopuszcza się następujące zapisy wyrażone skrótami bz 

(brak zeszytu ), bzd ( brak zadania ), bp, bć ( brak podręcznika, brak ćwiczeń ), 

np. ( nieprzygotowany ),bs ( brak stroju na wf ), s ( systematyczny), itp. 

Nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych (postawa) będzie miał  

wpływ na obniżenie oceny z przedmiotu. 

 

c) Zapis cząstkowy + i – z aktywności ustala sam nauczyciel (zgodnie 

z wymaganiami przedmiotu). Plusy nie redukują minusów i odwrotnie. 

 

17. Dopuszcza się zgłoszenie przed lekcją przez ucznia nieprzygotowania ( z każdego  

przedmiotu) raz w semestrze, bez konsekwencji ( nie dotyczy pisemnych 

zapowiedzianych wcześniej kartkówek, sprawdzianów i zadań klasowych). 

 

18. Po dłuższej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo nie być ocenianym przez 3 dni . 

 (Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.) 

 

19. Uczeń przygotowujący się do I etapu konkursu przedmiotowego ma prawo być zwolniony 

z odpowiedzi w dniu poprzedzającym konkurs, a przygotowujący się do II etapu – trzy dni 

przed konkursem. 

 

20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

21. Brak przygotowania do lekcji mogą zgłosić uczestnicy zawodów sportowych lub imprez 

artystycznych w dniu tuż po zawodach lub występach ( gdy do domu wrócili po 17 – tej). 

 

22. Organizacja prac klasowych i sprawdzianów odbywa się według następujących zasad: 

 

a) możliwe są trzy prace pisemne godzinne (sprawdzian, klasówka, test) w tygodniu, 

zapowiedziane co najmniej na tydzień przed terminem ( z określeniem zakresu 

wymagań edukacyjnych), wpisane w dzienniku. W ciągu jednego dnia uczniowie 

mogą pisać tylko jeden sprawdzian (klasówkę lub test). Nauczyciel jest 

zobowiązany do poprawienia prac pisemnych w terminie do 14 dni, 

 

b) kartkówka może być nie zapowiedziana, ale może sprawdzać wiadomości tylko 

z trzech ostatnich lekcji ( 10 min. ). Powinna być poprawiona w ciągu 14 dni, 

 

c) Możliwości poprawiania ocen: 

 

- uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z prac pisemnych oraz 

odpowiedzi ustnych  w formie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela jeśli 
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podejmuje próbę rozwiązania co najmniej 1/3 zadań w danej pracy. Przy ustalaniu 

oceny kocowej brane będą pod uwagę obydwie oceny, które uzyskał uczeń. 

- uczeń ma możliwość poprawiania oceny dopuszczającej, dostatecznej oraz 

dobrej, które są dla niego ocenami niesatysfakcjonującymi w terminie 14 dni od 

daty poinformowani ucznia o otrzymanej ocenie, wyłącznie z prac pisemnych tj.: 

testy, kartkówki, sprawdziany, klasówki ( z wyłączeniem testów diagnostycznych). 

Ilość prac możliwych do poprawy w semestrze uzależniona jest od tygodniowej 

ilości godzin z danego przedmiotu np.: 

1 godzina    - możliwość poprawienia 1 oceny 

2 godziny    - możliwość poprawienia 2 ocen 

3 godziny    - możliwość poprawienia 3 ocen 

4 godziny i więcej  - możliwość poprawienia 4 ocen 

Przy ustalaniu oceny kocowej brane będą pod uwagę obydwie oceny, które 

uzyskał uczeń. 

-  Obydwie oceny wpisujemy do dziennika ze znakiem „ / ” między oceną 

poprawianą i poprawioną. 

 

d) poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie, 

 

e) na dwa tygodnie przed terminem konferencji klasyfikacyjnej należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych, z których oceny mają wpływ na wystawienie 

oceny semestralnej, 

 

 

f) uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, 

 

g) uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów uniemożliwiające 

prawidłowe ocenianie postępów w nauce ( wpływ na obniżenie o1 stopień oceny 

semestralnej, rocznej), 

 

h) prace pisemne uczniów pozostają do wglądu rodziców  ( prawnych opiekunów) na 

terenie szkoły w klasopracowniach przedmiotowych do końca danego roku 

szkolnego. 

 

23. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania 

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania.  

 

 

24. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy 

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

z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

 

25. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego, 

informatyki, drugiego języka obcego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza lub opinii / 

orzeczenia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanego 
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przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną. 

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

26. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie (semestrze), za który 

prowadzona jest klasyfikacja. 

 

a) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

28. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

 

a) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

b) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

 

 

30. 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. 

 

31. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

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

programowo wyższej i powtarza daną klasę. 

 

33. 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 zajęcia realizowane są 

w klasie programowo wyższej. 

 

 

 

II. 2 Zachowanie 
 

 

1. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza szkołą. 
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2. Podstawą wychowawczą systemu jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu.  

Każdorazowo sprawcy (-om) zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens 

zastosowanego środka wychowawczego. 

W miarę możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego zła, a rodzice ponoszą 

odpowiedzialność materialną.  

Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia. 

 

3. W przypadkach nietypowych, nie mieszczących się w schemacie, wychowawca zasięga 

opinii pedagoga szkolnego,  indywidualnie określa karę dla ucznia lub dyrektor powołuje 

komisję nauczycielsko –uczniowską do rozpatrzenia sprawy. 

 

4. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o obwiązujący w szkole 

regulamin, na podstawie którego opracowane zostały kryteria oceny zachowania. 

 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

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

a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

6. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii: 

- nauczycieli –forma pisemna, 

- uczniów danej klasy i samego ucznia  

- oraz innych pracowników szkoły, którzy mają obowiązek zgłaszania wychowawcy 

uwag dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia 

- pedagoga szkolnego.  

 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii 

Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia poniższe obszary: 

 

- kulturę osobistą 

- stosunek do obowiązków szkolnych 

- aktywność ucznia w klasie , szkole, poza szkołą, 

- postawę wobec nałogów i uzależnień, 

 

9. Przyjęto następującą skalę śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania: 

 

Wzorowe  wz 

Bardzo dobre bdb 

Dobre  db 

Poprawne  pop 

Nieodpowiednie ndp 

Naganne  ng 
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10. Zasady ustalenia oceny z zachowania: oceniania zachowania: 

 

a) Ocena dobra  jest wyjściową i charakteryzuje ucznia, który przestrzega zasad 

zapisanych w WSO. 

b) Ocena poprawna przeznaczona jest dla ucznia, któremu zdarza się nie przestrzegać 

WSO i łamać obowiązujące zasady, ale jego postawa wskazuje, że pracuje nad 

doskonaleniem swego charakteru. Naprawia wyrządzone szkody materialne i moralne, 

a także wykazuje chęć poprawy. Ocena poprawna jest jednak informacją dla dziecka 

i rodziców, że zachowanie budzi niepokój społeczności szkolnej. 

c) Oceny wzorowa i bardzo dobra to oceny podwyższone. Otrzymują je uczniowie 

spełniający wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo wyróżniający się w szczególny 

sposób swoją postawą, bądź szczególnym zaangażowaniem w wybranych dziedzinach 

życia szkolnego i pozaszkolnego, stanowiący dla rówieśników wzór do naśladowania. 

d) Oceny nieodpowiednia i naganna charakteryzują uczniów systematycznie łamiących 

obowiązujące w szkole prawa. Nie próbują oni zmienić swego postępowania, nie 

dążą do naprawienia błędów, lekceważą upomnienia i uwagi. Demoralizują innych 

swoją postawą. 

 

11. Szczegółowe kryteria ocen zachowania znajdują się w załączniku (str. 9–14 ) 

 

13.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

 

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem 

punktów 12 i 13   

 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna po skonsultowaniu się 

z Radą Pedagogiczną. 

 

 

II.3 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny zachowania 
 

 

 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy , 

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

klasie, 
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d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

 

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

a) skład komisji , 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania , 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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Szczegółowe kryteria ocen zachowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 
K

U
L

T
U

R
A

 O
S

O
B

IS
T

A
 

Godne zachowanie się w szkole i poza nią: 

przestrzeganie zasad dobrego wychowania, 

używanie form grzecznościowych, 

kulturalne zachowanie się w stołówce szkolnej podczas spożywania 

posiłków, 

poza szkołą uczeń jest nadal uczniem utożsamiającym się ze szkołą, do 

której uczęszcza, 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

odnoszenie się z szacunkiem do rodziców, kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz innych dorosłych, 

Dba o piękno mowy ojczystej: 

uczeń nie używa wulgarnego słownictwa, nie przeklina w żadnej sytuacji 

Sporadycznie nie 

dba o kulturę słowa w 

szkole i poza nią, 

 
Godne zachowanie i 

szacunek innym 

osobom winny 

pozostawać bez zarzutu 

Wykazuje ogólny brak 

kultury osobistej, używa 

wulgarnych słów 

naruszających godność 

własną i drugiego 

człowieka 

Wykazuje ogólny 

brak kultury osobistej, 

często używa 

wulgarnych słów, 

Dba o swój wygląd zewnętrzny i wizerunek ucznia: 
ubiera się stosownie do okoliczności podczas świąt szkolnych,  

ma odpowiedni do szkoły strój i makijaż, strój szkolny nie jest 

wyznacznikiem przynależności do subkultury, 

Wygląd zewnętrzny 

nie zawsze jest 

dostosowany do 

sytuacji i okoliczności 

w jakich uczeń 

występuje 

Nierespektowanie zasad ubierania się stosownie 

do okoliczności szkolnych 

Z kulturą i zrozumieniem reaguje na uwagi czynione przez 

pracowników szkoły 

Na zwracane uwagi 

reaguje poprawą 

Czasami arogancko 

reaguje na zwracane 

uwagi 

Arogancko reaguje na 

zwracane uwagi 

Jest zawsze kulturalny wobec kolegów, pomaga osobom słabszym i mniej sprawnym 
Jest niekulturalny wobec kolegów, 

Nie wykazuje chęci poprawy 
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WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

 
Wykazuje samodzielność w zdobywaniu wiedzy i informacji 

Nie przejawia 

samodzielności w 

zdobywaniu informacji 

Ma lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych 

 Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

bez zarzutu realizuje obowiązek systematycznego i punktualnego 

przychodzenia do szkoły i na każdą lekcję, 

rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

aktywnie pracuje na lekcjach, 

posiada podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, strój sportowy, 

uczestniczy w konkursach przedmiotowych, 

bierze udział w zawodach sportowych, 

pomaga w organizacji imprez szkolnych, 

efektywnie pełni funkcje w klasie, 

pracuje na rzecz szkoły, w gazecie, w chórze, w bibliotece, kołach 

zainteresowań, organizacjach szkolnych 

 

Bywa sporadycznie, 

że bez 

usprawiedliwionego 

powodu jest 

nieprzygotowany do 

lekcji ( nieodrobiona 

praca domowa, brak 

zeszytu, książki, 

przyborów 

Jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji, 

wagaruje, spóźnia się, ucieka z lekcji 
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WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

 Nie spóźnia się , 

nie ucieka z lekcji 

 

 Nie spóźnia się , nie 

ucieka z lekcji 

 

 Dopuszczalna w 

półroczu: 

liczba godzin   

nieusprawiedliwionych 

–  do 6, 

 

 

 

 

Często się spóźnień 

na lekcje. 

liczba godzin   

nieusprawiedliwionych 

– powyżej 6 

 

 Bardzo często się 

spóźnień na lekcje. 

 

liczba godzin   

nieusprawiedliwionych –

powyżej 12, 

 

 Nagminnie się 

spóźnia na lekcje 

 Ma powyżej 60 

godzin lekcyjnych 

nieusprawiedliwonych 

w półroczu 

 

Bezwzględnie przestrzega regulaminu szkolnego 

Może zdarzyć się, że 

nie przestrzega 

regulaminu szkolnego 

(w tym zmiany obuwia) 

 Lekceważy regulamin 

szkolny, w tym nie 

zmienia obuwia i 

uniemożliwia swoim 

zachowaniem prowadzenie 

lekcji 

 Lekceważy 

regulamin szkolny, w 

tym nie zmienia 

obuwia i notorycznie 

uniemożliwia swoim 

zachowaniem 

prowadzenie lekcji 

 Respektuje zarządzenia dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli i samorządu szkoły, 

 

 Absolutnie sporadycznie zdarza mu się nie respektować zarządzeń dyrektora szkoły, wychowawcy, 

nauczycieli i samorządu szkoły, 

Lekceważy zarządzenia 

dyrektora szkoły, 

wychowawcy, nauczycieli, 

samorządu i nie wykazuje 

chęci poprawy 

 Nagminnie 

lekceważy zarządzenia 

dyrektora szkoły, 

wychowawcy, 

nauczycieli, samorządu 

i nie wykazuje chęci 

poprawy 
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WZOROWA BARDO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

Z własnej inicjatywy 

angażuje się w 

działalność 

pozalekcyjną: 

samorządową, na forum 

klasy, szkoły 

Często z własnej 

inicjatywy angażuje 

się w działalność 

pozalekcyjną: 

samorządową, na 

forum klasy, szkoły 

 Uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły realizując 

powierzone mu zadania 

 Czasami 

uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły realizując 

powierzone mu zadania 

Prezentuje bierną 

postawę w działaniach na 

rzecz klasy i szkoły 

Wykazuje brak 

pozytywnej aktywności 

w pracy na rzecz 

szkoły i klasy oraz 

uniemożliwia taką 

aktywność innym 

 Rozwija swoje zainteresowania 
 W rozwoju 

zainteresowań korzysta 

z gotowych rozwiązań 

Nie wykazuje 

aktywności zarówno w 

sferze nauki jak i 

działalności o 

charakterze społecznym 

Nie podejmuje prób samodoskonalenia 

 Uczestnicy w konkursach i turniejach także 

organizowanych w czasie wolnym od nauki 
    

Inicjuje pozytywne działania własne i kolegów    

 Aktywnie pełni dyżury klasowe, podejmuje zobowiązania i działania na 

rzecz klasy i szkoły 

Zdarza mu się nie 

wypełniać obowiązków 

dyżurnego klasowego 

Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego 

klasowego i innych podejmowanych zobowiązań. 
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WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

Szanuje godność drugiego człowieka i dba o zdrowie fizyczne i 

psychiczne kolegów: 

nie dokucza, nie dręczy, 

nie manipuluje, 

nie stosuje agresji i przemocy fizycznej ( w tym nie bije „dla zabawy”, 

nie spycha ze schodów, nie podstawia nogi) 

 

 

Sporadycznie zdarza 

mu się naruszać 

godność drugiego 

człowieka, dba o 

zdrowie psychiczne i 

fizyczne kolegów 

Nie szanuje godności drugiegoczłowieka, 

Z premedytacją narusza tę godność stosując 

przemoc fizyczną i psychiczną, 

Przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty. 

Nosi niebezpieczne ozdoby. 

 Szanuje prawa drugiego człowieka ( w tym prawo kolegów do 

korzystania z lekcji i prawo nauczycieli do wykonywania pracy) 

Czasami 

przeszkadza na lekcji 

kolegom i 

nauczycielom, ale 

upomniany wykazuje 

poprawę zachowania w 

stosunku do kolegów, 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

 Przeszkadza na lekcji 

kolegom i nauczycielom, 

 

Nie reaguje na 

upomnienia nauczycieli i 

innych pracowników szkoły 

 Nagminnie 

przeszkadza na lekcji 

kolegom i 

nauczycielom, a 

upomniany reaguje 

arogancko i 

agresywnie 

 Przeciwstawia się konfliktom –stara się być mediatorem 
Nie wywołuje 

konfliktów 

 Prowokuje i podsyca konflikty, 

Ubliża kolegom 

Zdecydowanie reaguje na przejawy przemocy i agresji (słownej i czynnej) 
 Wobec zaistniałych 

konfliktów przyjmuje 

postawę bierności 

W rozwiązywaniu 

konfliktów stosuje 

siłę i zastraszanie 

Chętnie i samorzutnie pomaga kolegom w 

nauce 

 Nie odmawia 

pomocy kolegom w 

nauce 

Sporadycznie 

pomaga kolegom w 

nauce 

Nie wykazuje chęci pomocy innym, 

Prowokuje kolegów do złych uczynków 

Jest prawdomówny, odpowiedzialny, uczciwy 

i wytrwały, chętnie realizuje podjęte działania 

Jest prawdomówny, 

odpowiedzialny, 

uczciwy i wytrwały, 

wspierany realizuje 

podjęte działania 

Nie zawsze 

wywiązuje się z 

podjętych zobowiązań 

Nie poodejmuje żadnych zobowiązań, 

Kłamie, dopuszcza się aktów wandalizmu i 

kradzieży w szkole i poza nią, namawia do 

kradzieży, 

Nie posiada szacunku dla wszelkich wartości, 

Podrabia podpisy, zwolnienia lub oceny 
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WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

Przyznaje się do własnych błędów –jest 

samokrytyczny, wykazuje chęć poprawy 

Potrafi przyznać się 

do swoich błędów 

Wykazuje często brak 

samokontroli zachowań, 

czasem przyznaje się do 

popełnionych błędów 

Wyjście poza teren 

szkoły ( 1-2 razy) 

Nie przyznaje się do 

popełnionych błędów 

Często wychodzi poza 

teren szkoły  

Nagana wychowawcy 

klasy, 
Upomnienie dyrektora 

szkoły 

Wielokrotne 

wyjście poza teren 

szkoły, 

 Nie przyznaje się 

do popełnionych 

błędów 

Upomniany reaguje 

arogancko i 

agresywnie 

Nagana dyrektora 

szkoły 

Jest opanowany, oddziela sądy i oceny od emocji, 

W ocenach i sądach niekiedy kieruje się uczuciami 

W ocenie innych 

kieruje się emocjami, 

brakiem obiektywizmu 
 

 

Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa innych środków psychoaktywnych ( nie przynosi 

ich do szkoły) 

Zdarza się, że pali 

papierosy, 

Towarzyszy palaczom 

Pije alkohol, pali 

papierosy i używa 

środków 

psychoaktywnych, 

Wyłudza pieniądze 

Chętnie niesie pomoc, udziela się w wolontariacie, 

 Szanuje pracę innych 

Nie zawsze szanuje 

pracę innych i czasem 

nie dba o wspólne dobro 

Nie szanuje pracy innych 

Dba o honor i dobre imię szkoły, szanuje wspólne dobro 
 Nie szanuje 

wspólnego dobra 
Ma konflikty z prawem, 
Dewastuje mienie szkolne 

Jest wrażliwy na krzywdę Jest obojętny na krzywdę innych 
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Dział III. Klasyfikacja 
 

 

1.  Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa semestry, kończące się oceną. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, według skali określonej 

w WSO na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących przy 1 godzinie tygodniowo, 

wystawionych podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć ucznia. 

 

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają prowadzący je 

nauczyciele. Roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia  

i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru. 

 

4.  Sposób wystawienia oceny końcowej ( śródrocznej i rocznej) nie powinien polegać na 

wyliczeniu średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, lecz ocena ta nie powinna również 

rażąco od nich odbiegać. Ocena roczna musi uwzględniać ocenę śródroczną. 

 

5.  W ocenie śródrocznej lub rocznej należy uwzględnić oceny jakie uzyskał uczeń w czasie 

pobytu w sanatorium, w szpitalu lub podczas indywidualnego toku nauczania. 

 

6. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a jeżeli uczeń uzyskał tytuł po ustaleniu rocznej 

oceny, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

7.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na zakończenie pierwszego semestru  

(w terminie przed feriami zimowymi). 

 

8.  Informacja o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć  

edukacyjnych i rocznej ocenie nagannej z zachowania jest przekazywana w formie 

pisemnej rodzicom (prawnym opiekunom) nie później niż na 30 dni przed klasyfikacyjną 

Radą Pedagogiczną. Powiadomienia dokonuje wychowawca na podstawie wpisu 

w dzienniku szkolnym dokonanego przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Wychowawca informuje o propozycjach ocen rodziców, telefonicznie umawiając się 

z nimi na rozmowę i osobisty odbiór powiadomienia. W przypadku nie stawienia się na 

spotkaniu, rodzic jest zobligowany do osobistego odbioru powiadomienia w sekretariacie 

szkolnym w ciągu najbliższych 5 dni roboczych. 

 

9.  Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych 

minimum na 30 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Wychowawca informuje 

rodziców podczas zebrania o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu dla ucznia 

minimum na 30 dni przed klasyfikacją, na podstawie wpisu w dzienniku lekcyjnym 

dokonanym przez nauczycieli. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca 

oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. W przypadku nie stawienia się na zebraniu ogólnym, rodzic jest zobligowany do 

osobistego odbioru powiadomienia w sekretariacie szkolnym w ciągu najbliższych 5 dni 

roboczych. 
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10. Ostateczne oceny klasyfikacyjne są wystawiane nie później niż siedem dni przed 

terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, a informacja o wystawionej 

ocenie przekazana uczniowi. 

 

11.  Na prośbę ucznia lub rodzica, nauczyciel ustalający ocenę dokonuje jej uzasadnienia. 

 

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

jeżeli nie ma podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie. 

 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”. 

 

14.  Wyniki klasyfikacji mogą ulec zmianie na skutek : 

 

a) egzaminu sprawdzającego, 

 

b) egzaminu klasyfikacyjnego, 

 

c) egzaminu poprawkowego. 

 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku powyższych egzaminów roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania ucznia, ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że została ustalona zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącego trybu ustalenia tej oceny. 

 

  

 
Dział IV. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 
 

 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

która nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. W przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 

również nie niższą niż uzyskana wcześniej przez ucznia ocena. 
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4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. 

 

6. Zasady dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego: 

 

a) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli nie ma podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczający połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

 

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać 

egzamin klasyfikacyjny  

 

c) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

 

d) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami ), przy czym: 

- egzamin klasyfikacyjny śródroczny powinien odbyć się w terminie do 

jednego miesiąca, 

- egzamin klasyfikacyjny roczny odbywa się w ostatnim tygodniu 

sierpnia, 

 

e) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

 

h) Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, decyzję o jego ostatecznej klasyfikacji podejmuje Rada 

Pedagogiczna po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją ucznia. 

 

f) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym 

egzamin z techniki, plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

g) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 

i nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny 

program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

h) Zestaw pytań, ćwiczeń, zadań praktycznych sprawdzających wiadomości 

i umiejętności proponuje nauczyciel danego przedmiotu. 
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i) Nauczyciel przedmiotu informuje na prośbę ucznia, rodziców ( opiekunów prawnych) 

o zakresie materiału objętego egzaminem klasyfikacyjnym. 

 

j) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego – w charakterze obserwatorów – mogą być 

obecni rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia, wychowawca lub pedagog. 

 

k) Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

 

l) Jeżeli uczeń z egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego otrzyma ocenę 

niedostateczną, jest klasyfikowany z oceną niedostateczną. 

 

m) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami ( uczeń może przystąpić do 

egzaminu , jeżeli otrzymał jedną ocenę niedostateczną lub wyjątkowo dwie). 

 

7. Zasady dotyczące egzaminu poprawkowego: 

 

a) Począwszy od klasy pierwszej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, musi zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych przypadkach (choroba, trudna sytuacja rodzinna, problemy 

emocjonalne), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy 

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

b) Uczeń zobowiązany jest napisać podanie do dyrektora szkoły o wyznaczenie terminu 

egzaminu poprawkowego do posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 

c) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z: plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

d) Nauczyciel przedmiotu informuje na prośbę ucznia, rodziców ( opiekunów prawnych) 

o zakresie materiału objętego egzaminem poprawkowym. 

 

e) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

sierpnia. 

 

f) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca 

września. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej. 

 

g) Uczeń, który otrzymał zgodę Rady Pedagogicznej na zdawanie dwóch egzaminów 

poprawkowych musi przystąpić do każdego z nich. Jest to warunkiem uzyskania 

promocji warunkowej. 
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h) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego (i był już promowany warunkowo), 

nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

i) Dyrektor zobowiązany jest do stworzenia właściwych warunków egzaminacyjnych 

korzystnych dla ucznia. 

 

j) W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów ) w ciągu pięciu dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

8. Zasady dotyczące egzaminu sprawdzającego: 

 

a) Egzamin sprawdzający jest przeprowadzony , gdy roczna  (śródroczna) ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny. 

 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia maja być 

zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

edukacyjnych. 

 

c) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

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

dyrektor szkoły powołuje komisje, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych  - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z : plastyki, muzyki, informatyki, 

techniki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Komisja ustala roczna ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. 

 

d) Nauczyciel przedmiotu informuje na prośbę ucznia, rodziców ( opiekunów prawnych) 

o zakresie materiału objętego egzaminem sprawdzającym. 

 

e) Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż trzy dni 

po złożeniu podania. 

 

f) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

 

g) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

9. Z prac komisji egzaminacyjnych ( egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający) 

sporządza się protokoły zawierające: 

 

a) - skład komisji, 
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-   termin sprawdzianu, 

-  zadania ( pytania ) sprawdzające, 

-  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę  

-  pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o  ustnych odpowiedziach ucznia 

 

b) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Dział V.  Zasady przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego 

 

 

1.W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin 

gimnazjalny, który składa się z trzech części i obejmuje: 

 

a) w części pierwszej – humanistycznej  - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 

b) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności 

z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii. 

 

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

 

2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego jeżyka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym 

i na poziomie rozszerzonym. 

 

4. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

5. Zasady przeprowadzenia egzaminu ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

 

6. Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez CKE. 

 

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów wojewódzkich 

i ponadwojewódzkich  z zakresu jednego z  przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni 

z odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia, przedłożonego 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w 

tej części najwyższego wyniku. 

 

8. W przypadku części trzeciej egzaminu uczeń, o którym mowa w punkcie 7, uzyskuje 

najwyższy wynik na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

9. W przypadku, gdy uczeń, o którym mowa w punkcie 7, uzyskał tytuł laureata lub finalisty 

z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, 

na wniosek rodziców (złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu) 
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informuje OKE o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

10. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym przeprowadzony jest egzamin pisemną deklaracje: 

 

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 

egzaminu, 

b) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej na poziomie 

rozszerzonym,  

c) informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu 

w języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym. 

 

11. Rodzice mogą złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż na 3 miesiące przed terminem 

egzaminu (z zastrzeżeniem dotyczącym laureata i finalisty) pisemną informację o: 

 

a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 

b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym, 

c) rezygnacji z przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu w języku danej 

mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym. 

 

12. W przypadku nie złożenia informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu na 

poziomie rozszerzonym i nie przystąpieniu do tego egzaminu, uczeń otrzymuje z części 

trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym wynik 0% (0 punktów). 

 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

 

a) nie przystąpił do egzaminu lub jego części, 

b) przerwał daną cześć egzaminu 

 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub jego danej części w terminie dodatkowym 

w szkole, której jest uczniem. 

 

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego  w terminie dodatkowym, dyrektor OKE na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły może zwolnic ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.   

 

15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiane są w procentach i na skali centylowej. 

 

16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie mają wpływu na ukończenie szkoły. 

 

18. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 
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a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydanych przez OKE wraz ze 

świadectwem ukończenia szkoły, 

b) informacje o szczegółowych wynikach opracowaną przez OKE, w przypadku gdy 

uczeń nie ukończy szkoły. 

 

19. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

20. Opinia ( orzeczenie) powinna być wydana  przez poradnię nie później niż do końca 

września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin i nie wcześniej niż po ukończeniu 

szkoły podstawowej. 

 

21. Opinię (orzeczenie) tę, rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi 

szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony 

egzamin gimnazjalny. 

 

22. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawność jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 

 

23. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wyżej wymienione może być zwolniony przez 

dyrektora OKE z egzaminu gimnazjalnego lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

24. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu (z języka 

obcego nowożytnego), którego naukę kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony 

z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Może do niego 

przystąpić na wniosek rodziców. 

 

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

odpowiedniej części w terminie ogólnie ustalonym albo przerwał egzamin gimnazjalny, 

przystępuje do niego lub jego części w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 

Komisji Centralnej. 

 

26. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w danym roku powtarza trzecia klasę gimnazjum 

i przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym. 

 

27.  Na wniosek ucznia lub rodzica ( prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca jest 

im udostępniona do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. 

 

28. Wynik egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego 

ucznia otrzymuje szkoła nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć. 

 

29. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na 

świadectwie ukończenia szkoły. 
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30.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

 

31. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

 

 

 

Dział VI. Zasady promowania i ukończenia szkoły 
 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt IV 2g 

(nie zdał egzaminu poprawkowego) 

 

2. 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, które będą realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

3. Uczeń, który nie spełnił tych warunków, nie zdał egzaminu poprawkowego i był już 

promowany z oceną niedostateczną, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę. 

 

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

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii/ etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

 

5. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, przystąpił do egzaminów gimnazjalnych w klasie III i realizował projekt 

edukacyjny. 

   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu 

w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły , może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu.  

 

6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii/ etyki 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania. 

 

7. Na klasyfikację końcową składają się: 

 

d) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio 

w klasie programowo najwyższej , 

e) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, 

f) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 
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8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 

końcowej dokonuje Rada pedagogiczna z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. 

 

 

Dział VII. Formy i terminy kontaktu z rodzicami w celu 

poinformowania o postępach i trudnościach 

ucznia 
 

 

1. Przyjmuje się następujące formy informowania rodziców: 

 

g) spotkania indywidualne z wychowawcą, 

h) dyżury nauczycielskie wg ustalonego grafiku, 

i) zebrania ogólnoszkolne, 

j) zawiadomienia pisemne, 

k) rozmowy telefoniczne. 

 

2. Terminy zebrań ogólnoszkolnych: 

 

a) wrzesień – pierwsze zebranie informacyjne, 

b) listopad – zebranie klasowe z wychowawcami, 

c) luty – spotkanie podsumowujące pierwszy semestr, 

d) maj – miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego ( wychowawca powiadamia 

rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych 

i zachowania) 

 

 

 

Dział VIII. Realizacja obowiązkowego projektu 

edukacyjnego 

 
1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

 

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 
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Dział IX. Monitorowanie i ewaluacja WSO 
 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji w celu doskonalenia oraz 

podnoszenia jakości oceniania. 

 

2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele 

w odniesieniu do przedmiotowego systemu oceniania. 

 

3. Metody ewaluacji stosowane w szkole to: rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do 

nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów szkoły. 

 

4. Ewaluacji dokonuje się w terminach: 

 

a) na początku i końcu etapu kształcenia, 

b) na bieżąco i podczas roku szkolnego ( ewaluacja kształtująca), 

c) na koniec roku szkolnego ( ewaluacja sumująca). 

 

5.Odbiorcami ewaluacji są członkowie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

6. Rada Pedagogiczna odpowiednią uchwałą może w dowolnym terminie wprowadzić zmiany 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. O wszelkich zmianach uczniowie i rodzice 

będą powiadomieni na bieżąco. 

 

Dział X. Postanowienia końcowe 
 

1. Załącznikami do szkolnego systemu oceniania są: 

a) Przedmiotowe Systemy Oceniania 

 

2. WSO jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

3. Każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz WSO wraz z objęciem wychowawstwa w nowej 

klasie. 
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