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SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEYCH ZASAD 
 

OCENIANIA UCZNIÓW 
 

§ 1 
 
1. Cele ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania w szkole to: 
- sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności, 
- dokumentowanie głównych osiągnięć, postępów i wysiłków ucznia, 
- ujednolicenie i uświadomienie zasad kryteriów oceniania przez 
nauczycieli, 
- określenie stanu sukcesów i braków ucznia, 
- motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie 
uczenia się, 
- komunikowanie osiągnięć i postępów uczniom i rodzicom/prawnym 
opiekunom/, 
- planowanie procesu nauczania, 
- powodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w 
procesie oceniania. 
 
2. Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu oceniania w szkole to: 
- ukierunkowanie ucznia do jego dalszej, samodzielnej pracy, 
- wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
- nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżnienia zachowań 
pozytywnych i negatywnych, 
- dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom/ bieżącej informacji o 
postępach ich dzieci /podopiecznych/, a nauczycielom – informacji o 
poziomie osiągania założonych celów kształcenia, 
- budowanie przez szkołę, przy współpracy rodziców i środowiska 
lokalnego, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych 
potrzeb, 
- formułowanie oceny. 
 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 
do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
- ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
- ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie w formach przyjętych 
przez szkołę, 
- ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego, 
- przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
- ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 



semestralnych /rocznych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej /rocznej/ oceny z 
zachowania , 
- ustalenie warunków i trybu poprawiania w przypadku zgłoszenia 
zastrzeżenia, że semestralna /roczna/ ocena klasyfikacyjna została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, 
- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /opiekunom 
prawnym/ informacji o zachowaniu oraz o postępach i trudnościach 
ucznia w nauce. 
 
4. Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych/ o: 
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych /semestralnych/ ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
/semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 
uczniów oraz ich rodziców /opiekunów prawnych/ o warunkach i 
sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej /semestralnej/ oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz warunkach, sposobach 
oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 
 
 
 

TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN BIEŻĄCYCH I OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 2 

1.Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następujących 
zasad: 
  1.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują ramowe 
plany nauczania, które zawierają ogólne treści programowe, formułują 
zakres umiejętności, wymagań do uzyskania poszczególnych ocen 
klasyfikacyjnych, zgodne ze szczegółowymi zasadami 



wewnątrzszkolnego systemu oceniania, oraz sposoby sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych ucznia. 
   2. Z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na 
poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, rodzic /opiekun 
prawny/ ma możliwość zapoznania się w czasie konsultacji u 
nauczyciela. 
 3.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu. 
4.Śródroczne i roczne/semestralne/ oceny klasyfikacyjne z obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowa-
dzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
Roczna/semestralna/ ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej/na 
semestr programowo wyższy/ ani na ukończenie szkoły. 
5. Ocena niedostateczna, którą uczeń otrzymał na półrocze ma wpływ na 
ocenę roczną, gdyż ocena klasyfikacyjna roczna obejmuje pracę ucznia 
za I i II półrocze bieżącego roku szkolnego. 
6. Uczeń ma obowiązek po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym 
zaliczyć materiał nauczania I półrocza, w terminie nieprzekraczalnym do 
31 marca. 
7. Jawność i motywowanie każdej oceny: 
a/ nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie, 
b/ na wniosek ucznia lub jego rodzica /opiekuna prawnego/ nauczyciel 
uzasadnia ustaloną ocenę. 
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi do 
wglądu w szkole, a rodzicom/prawnym opiekunom/ na życzenie w czasie 
zebrań i spotkań z wychowawcą, (nie dłużej niż do końca danego roku 
szkolnego). 
9. Oceny klasyfikacyjne i śródsemestralne określa się w stopniach 
według skali: 
 stopień: celujący – 6 

  bardzo dobry – 5 
  dobry – 4 
  dostateczny – 3 
  dopuszczający – 2 
  niedostateczny – 1 

10. Skalę ocen określoną w pkt. 7. rozszerza się poprzez dodanie do 
oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej i dopuszczającej znaku „+” lub 



„-”, w  przypadku wystawienia bieżących ocen cząstkowych i 
klasyfikacyjnych ocen  pierwszego i drugiego półrocza. Rozszerzenia 
mogą być wykorzystywane do zróżnicowania oceny pracy uczniów 
w zależności od wysiłku włożonego w jej wykonanie oraz 
ich obiektywnych możliwości edukacyjnych. 
  
 

KRYTERIA OCENIANIA 

 § 3 
 

1. Ustala się ogólne kryteria stopni: 
   1.Stopień celuj ący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 
program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia, oraz 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wy-
kraczające poza program nauczania tej klasy lub 
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 

2.Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 
programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 
pozwalającym na poprawne stosowanie wiadomości, samodzielne 
rozwiązywanie (wykonywanie) typowych zadań teoretycznych lub 
praktycznych. 

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie, 
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 
o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. 

5.Stopień dopuszczaj ący otrzymuje uczeń, który: 



a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, 
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 
rozwiązuje (wykonuje) często przy pomocy nauczyciela zadania 
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
b) ma poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach 
(osiągnięciach edukacyjnych), które można jednak usunąć w dłuższym 
okresie czasu. 

6.Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a)  ma poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętno-
ściach, które uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy z danego przed-
miotu na dalszym etapie kształcenia, 
b)  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

2. Sposoby oceniania aktywności uczniów: 
1) na przedmiotach humanistycznych (j. polski, j. angielski, j. 
niemiecki, 
historia, religia) uczniowie mogą otrzymywać „plusy” (+) na lekcji za: 
• aktywny udział w lekcji (odpowiadanie na pytania nauczyciela, 
wyciąganie wniosków), 
• wygraną w konkursach, quizach, 
• czynną pracę w grupach, 
• własną inicjatywę, 
• znalezienie i odczytanie odpowiednich fragmentów omawianej 
lektury. 

 
Przy zdobyciu pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
Istnieje także możliwość zdobycia oceny „bdb” za aktywność w czasie 
lekcji za: 

• dłuższe wypowiedzi ustne, 
• wypowiedzi pisemne zrealizowane na lekcji, 
• projekty, 
• rozwiązywanie zadań problemowych, np. z zakresu gramatyki 
języka polskiego. 
 
   2) na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka,    
 chemia, biologia, geografia, technika, informatyka) uczniowie mogą 
 otrzymywać „plusy” (+) na lekcji za: 
• aktywny udział w lekcji (odpowiadanie na pytania nauczyciela, 
wyciąganie wniosków), 
• wygraną w konkursach, quizach, 
• czynną pracę w grupach, 



• własną inicjatywę, 
 

Przy zdobyciu pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
 
Istnieje także możliwość zdobycia oceny „bdb” za aktywność w czasie 
lekcji polegającą na: 

• rozwiązaniu zadań problemowych, 
• rozwiązaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności 
• wykonaniu projektu, 
• inną aktywność uznaną przez nauczyciela. 
    3) na lekcjach wychowania fizycznego :   
• uczniowie aktywnie biorący udział w lekcji są nagradzani oceną 
/dodać/ 
    4) z przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka): 
• uczniowie aktywnie biorący udział w lekcji są nagradzani oceną 
bardzo dobrą 
3. Oceny półroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia 
arytmetyczna ocen bieżących uzyskanych przez ucznia, ale powinny 
być wystawione na podstawie kryteriów oceniania ustalonych i 
podanych przez nauczyciela. 

 
4. Przy wystawieniu oceny nauczyciel kieruje się następującymi 

kryteriami ogólnymi: 
1) zakresem i jakością wiadomości ucznia, 
2) rozumieniem przez niego materiału naukowego, 
3) posługiwaniem się, operowaniem nabytymi wiadomościami i umiejęt-
nościami, 
4) kulturą przekazywania wiadomości, 
5) przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, 
zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych należy w szczegól-
ności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 
 
 5. Formy oceniania: 
- odpowiedzi ustne, zadania domowe, testy, prace klasowe, sprawdziany, 
kartkówki z ostatniej lekcji, zeszyty przedmiotowe, prace wykonane na 
lekcji, prace dodatkowe, wytwory prac uczniowskich, sprawdziany 
praktyczne, inne odpowiednie do specyfiki przedmiotu. 
6. Zawarcie umowy – uczeń ma prawo dwa razy nie przygotować się do 
zajęć lekcyjnych: 
- jeden raz w semestrze (wypowiedź ustna), 
- jeden raz w semestrze przez nieprzygotowanie się: brak zeszytu, pracy 
domowej, brak przyborów szkolnych, nieprzeczytanie tekstu. 



7.Nie ocenia się uczniów do trzech dni po co najmniej tygodniowej 
usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
8. Wyjątkowo można  nie oceniać  w trakcie lekcji ucznia znajdującego 
się w trudnej sytuacji losowej. 
9.Uczniowie gimnazjum biorą udział w prowadzonej przez Samorząd 
Uczniowski loterii „Szczęśliwy Numerek”. 
1)Polega ona na losowaniu numeru porządkowego ucznia, który 
w danym dniu będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych i 
niezapowiedzianych kartkówek. 
2)Uczeń, którego numer został wylosowany, pisze zapowiedziane kart-
kówki, sprawdziany i prace klasowe, jego zadanie domowe może być 
sprawdzone i ocenione przez nauczyciela. 
3)Loteria obowiązuje na każdym przedmiocie i u każdego nauczyciela. 
10. Narzędzia gromadzenia informacji o uczniu: 
- dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy, arkusz ocen, zeszyt uwag i do-
kumentacja pedagoga. 
11.Sposoby powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów/ o 
osiągnięciach uczniów: 
- dyżury wychowawców i zebrania z rodzicami, 
- indywidualne rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami/ (wg potrzeb), 
- pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na 
miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, 
- na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczeń jest powiadamiany o 
przewidywanej ocenie z przedmiotu, 
- dyżury nauczycieli w dniach zebrań z rodzicami. 
 

 
ZASADY PRZEPROWADZANIA KARTKOWEK, SPRAWDZIANOW, 

PRAC KLASOWYCH, TESTOW. 
 

§ 4 
 
1. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian lub 
test będący podsumowaniem danego zakresu materiału. 
2. Łączna liczba sprawdzianów/ testów w ciągu tygodnia nie może prze-
kraczać trzech. 
3. Nauczyciele zobowiązani są odnotowywać w dzienniku elektronicz-
nym, w terminarzu klasy, zaplanowane sprawdziany/ testy z tygodnio-
wym wyprzedzeniem. 
4. Sprawdzian/ test powinien być poprzedzony przygotowaniem uczniów 
(powtórzeniem wiadomości i umiejętności). 
5. Nauczyciel informuje uczniów o przyjętej punktacji i sposobie ocenia-
nia zgodnie z przyjętą skalą: w przypadku sprawdzianu/ testu/ kartkówki: 



-z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
Ocena celująca 100 % i wykonanie dodatkowego zadania 
Ocena bardzo dobra 91 % - 100 % 
Ocena dobra 75 % - 90 % 
Ocena dostateczna 74 % - 51 % 
Ocena dopuszczająca 50 %- 31 % 
Ocena niedostateczna 30 %- 0 % 
 
- z przedmiotów humanistycznych     
Ocena celująca 100 % i wykonanie dodatkowego zadania 
Ocena bardzo dobra 91 % - 100 % 
Ocena dobra 75 % - 90 % 
Ocena dostateczna 74 % - 50 % 
Ocena dopuszczająca 49 %- 30 % 
Ocena niedostateczna 29 %- 0 % 
 
6.Prace kontrolne (sprawdziany, kartkówki, testy ) są obowiązkowe dla 
wszystkich uczniów. 
7. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian / test z przyczyn losowych (nieobec-
ność usprawiedliwiona), to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni 
od dnia powrotu do szkoły. 
8. Uczeń, który pisał sprawdzian może poprawić ocenę niedostateczną    
i dopuszczającą ze sprawdzianu / testu w ciągu tygodnia od dnia jego 
oddania. Może to uczynić poza swoimi lekcjami w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem. 
9.Ocena poprawiana ze sprawdzianu zostaje dodana do wykazu ocen 
ucznia w dzienniku elektronicznym. 
10.Obie oceny brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny półrocznej/ 
rocznej. 
11. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu/ testu z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności i nie skorzystał z możliwości napisania go w dodatkowym 
wyznaczonym przez nauczyciela terminie otrzymuje ocenę niedosta-
teczną bez możliwości jej poprawy. 
12.Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu / testu/ pracy klasowej z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności otrzymuje ocenę niedostateczną i nie 
ma możliwości napisania go w dodatkowym wyznaczonym przez 
nauczyciela terminie. 
13. Przy poprawianiu sprawdzianu/ testu/pracy klasowej i pisaniu w dru-
gim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest 
wpisywana do dziennika. 
14. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu/ testu/pracy 
klasowej, w terminie traci możliwość poprawienia oceny. 
15. Jeżeli zapowiedziany sprawdzian/ test/praca klasowa nie został 



przeprowadzony z  powodu   nieobecności nauczyciela odbywa się na 
pierwszej lekcji po jego powrocie . 
16. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji i nie 
muszą być zapowiadane. 
17 Uczeń, który w trakcie klasówki, testu lub innego sprawdzianu 
korzysta z niedozwolonych pomocy (podręcznika, zeszytu, „ściągi” itp.) 
lub pracuje niesamodzielnie (z pomocą innych uczniów), rozmawia 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 
18Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń, który popełnia plagiat 
przygotowując pisemną pracę domową.] 
19.Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być popra-
wione i ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napi-
sania przez uczniów, za wyjątkiem prac pisemnych z języka polskiego- w 
ciągu trzech tygodni. W przypadku nieobecności nauczyciela danego 
przedmiotu termin ten ulega przesunięciu o czas nieobecności 
nauczyciela. Po tym terminie uczniowi przysługuje prawo decydowania, 
czy daną ocenę wpisać do dziennika, czy nie. 
20.W uzasadnionych przypadkach (np. uczniowie pracowali niesamo-
dzielnie lub ich prace, wypowiedzi świadczą o tym, że wymagają dodat-
kowych wyjaśnień i powtórzeń, by opanować dany materiał) nauczyciel 
może odstąpić od oceny kartkówek, prac klasowych, odpowiedzi ustnych 
i innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 
21.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną doku-
mentację dotyczącą oceniania ucznia, uczeń i jego rodzice / prawni 
opiekunowie otrzymują do wglądu na warunkach określonych indywidu-
alnie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 
22. Nauczyciel ma prawo sprawdzić w formie diagnozy poziom osiągnięć 
uczniów w dowolnym terminie w formie pisemnej dla celów planowania 
procesu nauczania i uczenia się uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRYTERIA OCENIANIA Z ZACHOWANIA 

§ 5 

 
1.Ocena z zachowania ucznia jest opinią szkoły o spełnianiu przez 
ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec 
otoczenia. Dzięki  jasnemu określeniu jej kryteriów  unika się 
nadmiernego subiektywizmu, dając jednocześnie uczniom możliwość 
przewidywania konsekwencji swoich zachowań. 
 
2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 
 
3.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględniać 
ma szczególnie: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie 
zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje 
szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i 
zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w 
szkole i poza nią i okazywanie szacunku innym osobom oraz  udział i 
wkład pracy włożony w realizację projektu edukacyjnego. 
 
 4.Ocenę z zachowania określa się według następującej skali: 
– wzorowe, 
– bardzo dobre, 
– dobre, 
– poprawne, 
– nieodpowiednie, 
– naganne. 
 
5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o 
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
6.Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do 
dyspozycji wychowawcy, nie później niż dwa tygodnie przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając: 
a) opinię samego ucznia (samoocena), 



b) ocenę zespołu klasowego wyrażającą własne zdanie o zachowaniu 
danego ucznia, 
c) opinię nauczycieli i pracowników szkoły, 
d) uwagi odnotowane w dzienniku oraz zeszycie spostrzeżeń. 
7. Po wystawieniu oceny z zachowania przez wychowawcę, nauczyciele 
mogą w ciągu tygodnia zgłaszać do niego swoje zastrzeżenia w 
stosunku do wystawionej oceny ucznia.  
8.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
-oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
-promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z 
zastrzeżeniem pkt.9. 
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w 
szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z 
zachowania na koniec roku szkolnego. 
10. Ustalona przez wychowawcę ocena z zachowania może ulec 
weryfikacji wg procedury odwoławczej od oceny z zachowania. 
11.Ocena z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów z opiniami o 
zaburzeniach jest oceną opisową. 
12.Zachowanie ucznia określa się w  kryteriach. Wychowawca wybiera 
w kolejnych kryteriach jeden spośród z zapisów. Nauczyciele wpisują 
informacje dotyczące zachowania ucznia (uwagi i pochwały) do zeszytu 
spostrzeżeń, które są podstawą oceny zachowania. 
 
13.Aby otrzymać odpowiednią ocenę uczeń musi spełniać odpowiednie 
kryteria. 
 
1) OCENA WZOROWA 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie 
wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania. 
 
A. Stosunek do obowi ązków szkolnych 
- wykazuje się systematycznością w pracy, 
- wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły i 
podporządkowuje się 
  wszystkim obowiązującym regulaminom, 
- nie spóźnia się na lekcje (maksymalnie do dwóch spóźnień), 
- dostarcza usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie, ma wszystkie 
godziny usprawiedliwione 
(do siedmiu dni od dnia przyjścia do szkoły), 
-uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich 
możliwości i wkładu pracy, 



- podczas realizacji projektu edukacyjnego aktywnie uczestniczy w 
kluczowych działaniach na      poszczególnych etapach jego realizacji. 
 
B. Kultura osobista 
- wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy i szkoły, tzn. zawsze odnosi 
się z szacunkiem do   nauczycieli, obsługi szkoły i rówieśników, 
- nie posiada żadnej uwagi negatywnej dotyczącej kultury osobistej (np. 
wulgarne słownictwo,  arogancja wobec pracowników szkoły lub innej 
osoby dorosłej, pobicie kolegi), 
- nie ma więcej niż jedną uwagę negatywną innego typu, 
zrekompensowaną uwagą pozytywną, -szanuje mienie szkoły oraz dba o 
mienie koleżanek i kolegów, reaguje na przejawy jego niszczenia, 
-dba o kulturę słowa, 
-jest schludny, jego wygląd i ubiór jest zgodny z regulaminem szkoły, 
– nie ulega nałogom, 
– samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw, kół 
zainteresowań i innych zajęć     
  pozalekcyjnych, 
-przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, wulgaryzmom i 
niszczeniu mienia szkolnego, 
-jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych, 
-wywiera pozytywny wpływ na inne osoby, 
– bezwzględnie przestrzega prawa szkolnego. 
 
C. Aktywno ść społeczna 
-reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych, 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
- chętnie pomaga innym w nauce, 
- bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 
 
2) OCENA BARDZO DOBRA 

       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze 
wypełnia wszystkie wymagania szkolne, a w szczególności: 
 
A. Stosunek do obowi ązków szkolnych 
- wykazuje się systematycznością w pracy, 
- wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły i 
podporządkowuje się 
wszystkim obowiązującym regulaminom, 
- nie spóźnia się na lekcje (maksymalnie do czterech spóźnień), 
- dostarcza usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie, ma wszystkie 
godziny usprawiedliwione 



(do siedmiu dni od dnia przyjścia do szkoły), 
-uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich 
możliwości i wkładu pracy, 
- pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, 
wspomagając członków zespołu. 
 
B. Kultura osobista 
- wyróżnia się kulturą osobistą, tzn. zawsze odnosi się z szacunkiem do 
nauczycieli, obsługi 
szkoły i rówieśników, 
- nie posiada żadnej uwagi negatywnej dotyczącej kultury osobistej (np. 
wulgarne słownictwo, 
arogancja wobec pracowników szkoły lub innej osoby dorosłej, pobicie 
kolegi), 
- nie ma więcej niż dwie uwagi negatywną innego typu, 
zrekompensowane uwagami pozytywnymi, 
- szanuje mienie szkoły   oraz mienie koleżanek i kolegów, 
- dba o kulturę słowa, 
- jest schludny ,  jego wygląd i ubiór jest zgodny z regulaminem szkoły, 
-nie ulega nałogom. 
– samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw, kół 
zainteresowań i innych zajęć     
  pozalekcyjnych, 
-przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, wulgaryzmom i 
niszczeniu mienia szkolnego, 
-jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych, 
-wywiera pozytywny wpływ na inne osoby, 
– zawsze stosuje się do wszystkich regulaminów, zaleceń 
obowiązujących na terenie szkoły oraz podczas zajęć poza szkołą, 
 
C. Aktywno ść społeczna 
- bierze udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych, 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
- chętnie pomaga innym, 
- aktywnie włącza się do pracy w szkole (apele, uroczystości, zawody 
sportowe, gazetki ścienne, 
funkcje społeczne), 
 
 
3) OCENA DOBRA 

       Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który dobrze wypełnia wszystkie 
wymagania szkolne, a w szczególności: 
 



A. Stosunek do obowi ązków szkolnych 
- bez większych zastrzeżeń wypełnia wszystkie obowiązki ucznia 
zawarte w statucie szkoły, 
   podporządkowuje się wszystkim obowiązującym regulaminom, 
zauważa swoje błędy i potrafi z 
   własnej inicjatywy je naprawić, 
- posiada maksymalnie trzy pojedyncze godziny nieusprawiedliwione, 
- sporadycznie spóźnia się na lekcje (do sześciu spóźnień), 
-uczeń stara się osiągnąć maksymalne wyniki w nauce w stosunku do 
swoich możliwości. 
-prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu 
edukacyjnego reagujac pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 
 
B. Kultura osobista 
- z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, obsługi i rówieśników, 
- dba o kulturę języka, choć zdarzają się drobne uchybienia, 
-szanuje mienie szkoły, własne i innych osób 
- posiada nie więcej niż trzy uwagi negatywne, zrekompensowane 
uwagami pozytywnymi, ale nie 
więcej niż jedną za kulturę osobistą, 
- jest powszechnie uważany za osobę koleżeńską, życzliwą wobec 
innych, 
-nie pali tytoniu i nie używa substancji zmieniających świadomość, 
-nie prowokuje bójek, nie używa wulgarnego słownictwa, 
- w szkole i poza szkołą zachowuje się właściwie, 
-przestrzega prawa wewnątrzszkolnego, 
- dostosowuje się do uwag nauczycieli, 
-samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw, kół 
zainteresowań i innych zajęć        
  pozalekcyjnych, 
- stara się być punktualny, pilny i systematyczny, 
- dba o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych 

 
C. Aktywno ść społeczna 
- udziela pomocy koleżeńskiej w miarę swoich możliwości, 
- włącza się do pracy w szkole (apele, uroczystości, zawody sportowe, 
gazetki ścienne, funkcje 
społeczne), 
-spełnia powierzone funkcje i w miarę możliwości wywiązuje się z 
powierzonych zadań, 
 
4) OCENA POPRAWNA 

    Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość  



wymagań szkolnych, a w szczególności: 
 
A. Stosunek do obowi ązków szkolnych 
-nie zawsze solidnie wypełnia obowiązki uczniowskie, 
- opuszcza zajęcia lekcyjne, ma nie więcej niż 15 godzin 
nieusprawiedliwionych, 
- w semestrze spóźnił się nie więcej niż 10 razy 
- narusza przepisy i regulaminy, naprawia wskazane błędy na wyraźne 
polecenie, 
-poprawnie wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły, 
-prace i zadania  wykonuje tylko na polecenie nauczyciela, nie 
wykazując zaangażowania, inicjatywy ( z drobnymi niedociągnięciami), 
-wypełnia swoje zadania podczas realizacji projektu edukacyjnego lecz 
zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań co było przyczyną 
konfliktów i opóźnień w zespole. 
 
 
B. Kultura osobista 
-wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, 
-sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
-pozytywnie reaguje na upomnienia nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, 
- kulturalnie odnosi się do personelu szkolnego, nie przejawia agresji w 
relacjach z rówieśnikami, 
   wykazuje poprawę w tym względzie po upomnieniu nauczyciela, 
- wykazuje małą dbałość o kulturę słowa, 
- przestrzega podstawowych zasad właściwego ubioru, higieny i estetyki 
osobistej oraz otoczenia 
-nie niszczy mienia szkoły, na ogół dba o porządek i estetykę miejsca, w 
którym przebywa, 
-sporadycznie opuszcza teren szkoły podczas przerw, kół zainteresowań 
i innych zajęć        
  pozalekcyjnych, 
-nie prowokuje kłótni i bójek, 
- nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 
- dość dobrze współpracuje w grupie chociaż bywa czasem nieuczynny i 
kłótliwy 
 
C. Aktywno ść społeczna 
-bierny wobec życia klasy i szkoły oraz prac organizowanych przez klasę 
i szkołę, 
 
 



5) OCENA NIEODPOWIEDNIA 
   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z 

obowiązków ucznia zawartych w statucie gimnazjum, a wszczególności: 
A. Stosunek do obowi ązków szkolnych 
- nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły oraz 
regulaminach obowiązujacych na jej terenie, ale pracuje nad poprawą 
swojego zachowania i wykazuje jego poprawę, 
-posiada nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych. 
-w semestrze spóźnił się  więcej niż 10 razy, 
-często zaniedbywał swoje obowiazki podczas realizacji projektu 
edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg 
przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze 
zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego 
 
B.Kultura osobista 
-jego zachowanie w szkole i poza nią budzi zastrzeżenia i liczne uwagi, 
reprezentuje niską kulturę osobistą, 
-jego zachowanie bywa nieuczciwe, kłamie , jest niekoleżeński 
- używa wulgarnych słów, 
- w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
- w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i 
rówieśników, 
- szkodzi zdrowiu własnemu lub innych, używa alkoholu, narkotyków, pali 
papierosy, 
- zdarza mu się niszczyć cudzą własność, 
- jest sprawcą (współuczestnikiem) drobnych kradzieży i innych 
wybryków chuligańskich, 
- fałszuje podpisy lub dokumenty, 
– posiada na terenie szkoły przedmioty, które zagrażają zdrowiu i życiu, 
– wywiera negatywny wpływ na rówieśników, 
– samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie lekcji, przerw, zajęć 
pozalekcyjnych, 
– dopuszcza się do 10 uwag zapisanych w zeszycie uwag wynikających 
z łamania zasad prawa      
    wewnątrzszkolnego, 
– często zdarza mu się nie wykonać polecenia nauczyciela. 
 
Aktywno ść społeczna 
- nie bierze udziału w żadnych formach zajęć i prac organizowanych 
przez klasę lub szkołę, 
- nie przestrzega regulaminów, zaleceń dyrektora lub wychowawcy, 
pomimo upomnień i kar jego 
postawa nie ulega zmianie. 



 
 
6) OCENA NAGANNA 

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco  nie wywiązuje się z 
obowiązków ucznia zawartych w statucie gimnazjum, a wszczególności: 
Stosunek do obowi ązków szkolnych  
-ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 
- notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, 
- nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w dokumentach porawa 
wewnątrzszkolnego, 
– posiada więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych 
-w semestrze spóźnił się  więcej niż 10 razy, 
– nie przystapił do realizacji projektu lub  nie wywiązywał się ze 
swych obowiazków podczas realizacji projektu edukacyjnego lub 
odmawiał współpracy z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego 
postawa była lekceważąca. 
 
 
Kultura osobista 
- notorycznie używa wulgarnych słów, 
- w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
- w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i 
rówieśników, 
- szkodzi zdrowiu własnemu lub innych, używa alkoholu, narkotyków, pali 
papierosy, 
- niszczy cudzą własność, 
- jest sprawcą (współuczestnikiem) kradzieży, 
- wszedł w kolizję z prawem, 
- wyłudza pieniądze, 
- zajmuje się rozprowadzaniem środków odurzających, 
-posiada lub rozprowadza materiały pornograficzne, 
-najczęściej nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie przestrzega zasad 
zachowania się na uroczystościach, imprezach organizowanych przez 
szkołę lub tych, w których szkoła bierzeudział, 
-lekceważy zasady współżycia społecznego, 
-nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo 
zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, 
-nie przestrzega zasad właściwego ubioru, higieny i estetyki osobistej 
oraz otoczenia 
-notorycznie, samowolnie opuszcza teren szkoły, 
-wywiera negatywny wpływ na rówieśników, demoralizuje ich, 
stosuje przemoc psychiczną i fizyczną w stosunku do rówieśników, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły, 



-posiada powyżej 10 uwag wpisanych do zeszytu uwag, 
-obraża nauczyciela, zniesławia jego dobre imię( sprawa może zostać 
skierowana do sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy 
publicznych), 
-spowodował, iż szkoła wystąpiła w jego sprawie do sądu, 
- mimo zastosowania wszelkich środków zaradczych uczeń rażąco 
uchybia wymaganiom 
wynikającym z zawartych w statusie szkoły obowiązków ucznia i kulturze 
osobistej. 
 
 
C. Aktywno ść społeczna 
- nie bierze udziału w żadnych formach zajęć i przez organizowanych 
przez klasę lub szkołę, 
 

REGULAMIN USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA 
I. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania 
1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i 
rodziców o zasadach ustalania oceny z zachowania. 
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę 
o uwagach dotyczących zachowania ucznia (np. zapis w zeszycie uwag 
lub rozmowa z wychowawcą). 
3. Wychowawca podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich 
środków wychowawczych i powiadamia o tym rodziców ucznia. 
Wychowawca powinien wspierać działania ucznia zmierzające do 
poprawy zachowania. 
4. W oparciu o zebrane informacje oraz własne wnikliwe obserwacje, 
wychowawca samodzielnie wystawia ocenę z zachowania. (na 2 
tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną) 
5. Aby uczeń mógł uzyskać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą, musi 
spełniać wszystkie wymagane na daną ocenę kryteria. Ocenę poprawną, 
nieodpowiednią i naganną otrzymuje wówczas, jeżeli dopuścił się 
odpowiednio 1, 2, 3 z wymienionych wykroczeń 
6. Wychowawca może obniżyć ocenę z zachowania w terminie 
późniejszym( już po jej wystawieniu) jeżeli uczeń dopuścił się w tym 
czasie czynu powszechnie uznawanego za karygodny, o dużej 
szkodliwości społecznej. O planowanej zmianie oceny wychowawca jest 
zobowiązany 
poinformować dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców 
(opiekunów). 
7. Oceny naganne wychowawca może konsultować z pedagogiem szkoły. 
8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek 
podać uzasadnienie oceny. 



II. Tryb odwołania od oceny z 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 ustalania tej oceny. 
2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z 
zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego. 
4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub zastępca, jako 
przewodniczący, wychowawca 
klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu 
uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 
5. Ustalona w tym trybie przez komisję ocena z zachowania nie może 
być niższa od wcześniej ustalonej. 
6.Odwołanie do dyrektora szkoły kończy procedurę ubiegania się o 
zmianę oceny. 
7. Uczeń, który poprawił swoje zachowanie (co najmniej dwa miesiące 
przed końcem semestru) może mieć podwyższoną ocenę z zachowania 
o jeden stopień.   
8.W uzasadnionych przypadkach na wyraźną prośbę ucznia, po 
wykonaniu 
zaproponowanych przez niego zadań ocena może ulec zmianie o jedną 
ocenę. 
9. Ocena zachowania ucznia będzie spełniała funkcje wychowawcze, 
wtedy i tylko wtedy, gdy wszyscy wychowawcy będą rzetelnie stosować 
się do ustalonych kryteriów. 
10.W każdym przypadku, gdy wychowawca wystawił ocenę niezgodną z 
kryteriami, jest zobowiązany do uzasadnienia tego faktu zapisem w 
protokole rady pedagogicznej  zawierającym nazwisko wychowawcy, 
ucznia oraz wystawioną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  
11.Aby wystąpić o podniesienie oceny na wyższą o stopień uczeń musi 
spełnić co najmniej dwa różne z podanych warunków. 
 
Zachowanie pozytywne: 
Ocena może zostać podwyższona za: 
• reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy rejonowe, wojewódzkie, 



zawody sportowe), 
• pomoc przy organizacji imprez szkolnych w ciągu semestru, 
• prowadzenie udokumentowanej działalności charytatywnej, 
• systematyczną pomoc koleżeńską, 
• efektywne pełnienie funkcji w szkole, klasie, 
• systematyczną pracę na rzecz szkoły (uczeń winien otrzymać pochwałę 
wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami. Praca ta oceniana 
jest na koniec roku szkolnego, a uczeń zobligowany jest do wykonania i 
udziału w co najmniej 5 różnych akcjach organizowanych na terenie 
szkoły lub przez nią), 
• pochwała wychowawcy klasy za 3 pozytywne uwagi (poza 
wymienionymi wyżej), 
• pochwałę dyrektora, 
• 100% frekwencję, 
• brak uwag negatywnych, 
• średnia ocen od 4,75 i powyżej, 
• wykazywanie odwagi cywilnej, reagowanie na przejawy agresji, 
wandalizmu i innych niewłaściwych zachowań, 
• zaangażowanie w działalność biblioteki szkolnej. 
 
12.Przewinienia skutkuj ące obni żeniem oceny z zachowania:  
 
Zachowanie negatywne: 
 
• korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów 
fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających i 
służących komunikowaniu się. 
• Upomnienie wychowawcy skutkuje śródroczną lub końcową oceną 
poprawną. 
• Nagana wychowawcy klasy skutkuje śródroczną lub końcową oceną 
nieodpowiednią. 
 
13.Następuj ące zachowania negatywne skutkuj ą natychmiastowym 
obni żeniem oceny do nagannej:  
• agresywne zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
• wulgarne słownictwo, gesty w relacjach z nauczycielami i innymi 
pracownikami szkoły, 
• zniszczenie mienia szkoły znacznej wartości, 
• picie alkoholu, 
• palenie papierosów 
• stosowanie niedozwolonych używek, ich propagowanie i 
rozprowadzanie, 
• posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków, 



• kradzież i wyłudzenia, 
• szantaż, zastraszanie, psychiczne znęcanie się, 
• oszustwo i kłamstwa, np. podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela, 
fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień, wpisanie ocen do dziennika, 
• czynny, napastniczy udział w bójce, spowodowanie obrażeń ciała, 
• inne sytuacje nie zawarte w regulaminie zagrażające życiu i 
bezpieczeństwie uczniów. 
 
14. Ocena naganna jest także następstwem otrzymania przez ucznia 
nagany dyrektora Gimnazjum. Zaś uczeń, któremu Dyrektor szkoły 
udzielił nagany, pozostaje pod stałą opieką pedagoga szkolnego. 
 
15.Postępowanie ucznia, który dopuszcza się kradzieży, rozboju, 
używania i rozprowadzania narkotyków lub innych czynów noszących 
znamiona przestępstwa/ wykroczenia, zgłaszane jest na policję. 
 
16.Nieobecność ucznia na lekcji do 5 minut traktuje się jako spóźnienie, 
a powyżej jako nieobecność. 
 
17.Pod pojęciem niestosownego i nieregulaminowego wyglądu oraz 
ubioru należy rozumieć m. in.  makijaż, farbowane włosy i malowane 
paznokcie, noszenie nakrycia głowy w budynku, kolczyki w miejscach 
społecznie nieakceptowanych, głęboki dekolt, zbyt krótka spódnica, ubiór 
odsłaniający brzuch i bieliznę, itd.  
 
 
PROCEDURY DZIAŁAŃ PODEJMOWANE NA TERENIE GIMNAZJUM: 
 
18.Procedury post ępowania w przypadku godzin 
nieusprawiedliwionych:  
Jeśli uczeń będzie miał 7 nieusprawiedliwionych pojedynczych 
godzin, wówczas rodzice zostają wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia 
nieobecności dziecka. 
Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole 2 dni, a rodzic nie poinformował 
telefonicznie lub w inny sposób o przyczynie nieobecności, wówczas 
wychowawca lub pedagog wyjaśnia przyczynę. 
Jeśli zaś godziny nieobecności są nadal nieusprawiedliwiane, wówczas 
wysyła się pismo do rodziców z żądaniem pisemnego wyjaśnienia 
nieobecności ucznia w szkole. 
W przypadkach przewidzianych w ustawie podejmuje się procedury 
dotyczące niezrealizowania obowiązku szkolnego. 
W miesiącach: XI, I, IV wychowawcy klas dokonują oceny frekwencji i 
jeżeli uczeń był nieobecny na 50% realizowanych zajęć, a godziny nie 



zostały usprawiedliwione, wówczas wysyłane zostaje pismo o 
nierealizowaniu obowiązku szkolnego. 
Równocze śnie zobowi ązuje si ę wszystkich nauczycieli w 
wymienionych wy żej miesi ącach do przekazywania informacji 
wychowawcom klas i pedagogowi o mo żliwo ści nieklasyfikowania 
uczniów.  
 

19.Procedury działa ń w przypadku niszczenia mienia szkoły:  
Jeśli uczeń zostanie przyłapany na niszczeniu mienia szkoły lub zostanie 
mu udowodniony proceder, wówczas zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności finansowej w celu naprawienia wyrządzonej krzywdy. 
Rodzic jest informowany o zaistniałym zdarzeniu, równocześnie 
partycypując w kosztach napraw 
 
20.Procedury działa ń w przypadku spo żywania alkoholu, bójki, 
zastraszania, kradzie ży, obra żania nauczycieli:  
W przypadku stwierdzenia powyższych zajść stosuję się procedury 
zgodne z procedurami postępowania nauczycieli i metodami współpracy 
szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 
przestępczością i demoralizacją (zgodnie z wytycznymi MENiS, 
Komendy Głównej Policji - Warszawa, 13 stycznia 2004). 
 
21.Procedury działa ń w przypadku palenia papierosów, 
samowolnego opuszczania terenu szkoły, obra żania pracowników 
szkoły oraz rówie śników:  
W przypadku stwierdzenia zajścia, oprócz regulaminowego 
postępowania wychowawcy klasy, wysłane zostaje pisemne 
poinformowanie rodziców o zaistniałym zdarzeniu i konsekwencjach z 
tego wynikających. Rodzic zostaje wezwany do szkoły w celu odbycia 
rozmowy z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem szkoły. 
Kserokopia zawiadomienia rodzica winna być przekazana pedagogowi. 

 
 

 

 

 

 



 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§ 6 

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Świeciu ustala dwa terminy 
klasyfikacji: 
- semestr I – styczeń lub luty (w zależności od końca I semestru), 
- semestr II – czerwiec. 
2. Na tydzień przed rocznym/semestralnym/ klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia  
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, natomiast wychowawca klasy o przewidywanej 
rocznej/semestralnej/ klasyfikacyjnej ocenie z zachowania. Obowiązek 
ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole. 
3. Uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom/ informację o przewidywanej 
ocenie niedostatecznej podaje wychowawca na miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
4.Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców o przewi-
dywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej nie później niż  tydzień  
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach  nauczyciel ma prawo 
postawić: 

• niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną, której nie 
przewidywał miesiąc przed klasyfikacyjnym śródrocznym 
posiedzeniem rady pedagogicznej, kierując wcześniej 
uzasadnienie do dyrektora szkoły. 

• niedostateczną ocenę klasyfikacyjną roczną, której nie przewidywał 
miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, informując o tym ucznia oraz jego rodziców 
(opiekunów prawnych),. kierując wcześniej uzasadnienie do 
dyrektora szkoły.. 

6. Klasyfikacja roczna/semestralna/ ucznia z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
/semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
/semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 



 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

§ 7 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 
rodziców/prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 
na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjne zdaje również uczeń: 
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki 
b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, (egzamin klasyfikacyjny 
dla tych uczniów nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 
zajęć edukacyjnych). Takiemu uczniowi, zdającemu egzamin 
klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania. 
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z 
uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi/; wyznacza go dyrektor 
szkoły. Nie może być to termin późniejszy niż przedostatni/skreślić/ dzień 
zajęć dydaktycznych w semestrze/roku szkolnym/, a dla egzaminu 
poprawkowego ostatni tydzień ferii letnich. 
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia 
lub jego rodziców/opiekunów prawnych/ zgłoszoną do dyrektora szkoły 
nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w 
danym semestrze /roku szkolnym/. 
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z 
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4a, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 
wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b 
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił 



na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki poza szkołą. 
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 
4b oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami/ liczbę zajęć, z których 
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez 
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
- Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 
- Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 
- Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 
jako członek komisji. 
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w 
charakterze obserwatorów – rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia. 
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się 
protokół zawierający w szczególności: 
• skład komisji egzaminacyjnej, 
• termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
• pytania (zadania, ćwiczenia) egzaminacyjne, 
• wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
 Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 
14. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i nie 
posiada usprawiedliwienia, otrzymuje ocenę niedostateczną z danego 
przedmiotu. 
15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ OD ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 8 

1.Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ mogą zgłosić pisemne za-
strzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uznają, że roczna/semestralna/ 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
2. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające. Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości 
w procesie wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych - oddala 
zastrzeżenia jako bezpodstawne. 
3.Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dy-
rektor szkoły stwierdzi uchybienia w procesie wystawiania klasyfikacyjnej 
śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje komisję, 
która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności 
ucznia. 4.Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego 
w związku ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje się wnioskodawcy 
na piśmie w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zażalenia 
5.Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do orga-
nu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
6.W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna/ ocena klasyfikacyj-
na z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły ustala termin 
sprawdzianu w uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami/prawnymi 
opiekunami/ oraz powołuje komisję w składzie: 
-Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 
-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
-dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edu-
kacyjne. 
7. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną/semestralną/ ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Ustalona przez komisję 
roczna/semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji 
egzaminacyjnej, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 



pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 
 

 
TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ OD ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA 

§ 9 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna/semestralna/ ocena 
klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna. 
2. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ mogą zgłosić 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły (pisemne i umotywowane), jeżeli 
uznają, że roczna/semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
3.W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające. Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości 
w procesie wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych - oddala 
zastrzeżenia jako bezpodstawne. 

4.Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w związku 
ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje się wnioskodawcy na piśmie 
w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zażalenia 

5.Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do 
organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna/ klasyfikacyjna 
ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję 
w składzie: 
- Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 
- wychowawca klasy, 
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danej klasie, 



- pedagog. 
7.Komisja ustala roczną/semestralną/ ocenę klasyfikacyjną z 
zachowania w drodze dyskusji i głosowania zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji. Ustalona przez komisję roczna/semestralna/ ocena 
klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 
termin posiedzenia, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę z zachowania 
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
 
 

 
WARUNKI UZYSKANIA PROMOCJI 

 
§ 10 

 
1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określanych w szkolnym 
planie nauczania, uzyskał roczne/semestralne/ oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej. 
2. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki 
w nauce (średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 
najmniej 4,75) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
3. Ocena z religii nie ma wpływu na klasyfikację. 
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych nie mają wpływu na 
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną/semestralną/ ocenę klasyfikacyjną. 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i 
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na 
czas określony w tej opinii. 
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 
informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
 
 
 
 
 
 



EGZAMIN POPRAWKOWY 
  

§ 11 
 
1.W gimnazjum uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzy-
skał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 
2.Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny/ składa wniosek o egzamin po-
prawkowy do dyrektora szkoły, nie później niż do dnia zakończenia zajęć 
dydaktycznych. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 
tygodniu ferii letnich, a w przypadku przedmiotu, który kończy się w I 
semestrze, po zakończeniu tych zajęć, nie później niż do końca lutego. 
4. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z 
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań 
praktycznych. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez 
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
- Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 
jako członek komisji. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się 
protokół zawierający: skład komisji egzaminacyjnej, termin egzaminu, 
pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustalona przez 
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
 
 

PROMOCJA WARUNKOWA 
 

§ 12 
 

1.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna 
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 



programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 
jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 
klasie programowo wyższej. 
2.Uczeń promowany warunkowo do następnej klasy zobowiązany jest do 
zaliczenia materiału, z przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedosta-
teczną na egzaminie poprawkowym do końca I semestru 
3.Jeżeli uczeń nie zaliczył materiału otrzymuje ocenę niedostateczną, 
cząstkową o wadze 5 w I semestrze. 
 
 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

§ 13 

1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na 
którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których re-
alizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu 
gimnazjalnego oraz uczeń, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, a Rada Pedago-
giczna podjęła uchwałę o ukończeniu przez niego szkoły. 
 
 
 

 
EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W GIMNAZJUM 

§ 14 

 
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący: 
- w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 
humanistycznych, 
- w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, 
- w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 
nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą 
przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 



określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „egzaminem 
gimnazjalnym”. 
2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się, w terminie ustalonym przez 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją 
Centralną”. 
3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z 
zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako 
przedmiotu obowiązkowego. 
4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 
5. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca 
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 
gimnazjalny, (nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej). 
6. Opinię, rodzice/prawni opiekunowie/ ucznia przedkładają dyrektorowi 
szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie 
zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą 
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z 
zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 
tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
9. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 8 
jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego 
najwyższego wyniku. 
10. Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, czas trwania egzaminu 
gimnazjalnego może być przedłużony. Czas (każda część egzaminu 
gimnazjalnego).  Czas, o jaki może zostać przedłużony sprawdzian lub 
każda część egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor Komisji 
Centralnej. 
11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny przystępuje 



do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji 
Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku. 
12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz 
przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 
13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie 
do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 
obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami/ 
ucznia. 
14. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 
ukończenia szkoły. 
 
 
 

ZASADY I SPOSOBY EWALUACJI SYSTEMU OCENIANIA 

§ 15 

 

1. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonywana jest: 

1) Przez uczniów – ankieta, dyskusja na godzinie wychowawczej, 
zebrania samorządu szkolnego. 

2)Przez rodziców – ankieta, dyskusja, zebranie. 
3)Przez nauczycieli – system oceniania sprawdzany po roku i trzech 
latach, dokonywanie analizy wyników ewaluacji, wyciąganie wniosków 
na przyszłość, usuwanie niedociągnięć systemu, wpisywanie przez 
nauczycieli własnych uwag i spostrzeżeń do zeszytu ewaluacji. 

2.Tekst WSO dostępny jest: 
1) u Dyrektora i Wicedyrektora Gimnazjum nr 2, 
2) u wychowawców klas, 
3) w bibliotece, 

4) na stronie internetowej szkoły. 
 
 
 
 
 
 



 
 


