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WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA  
GIMNAZJUM W MIELNIE 

 

 

Rozdział I  

 

Cele ogólne 
 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) oparty jest na Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843)  

2. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) 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 podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę postawę. 

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 wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o 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) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji               

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

6.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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a)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych           

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                          

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej 

szkole; 

d)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

e)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

h) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7.  Ocenianie  bieżące  z  zajęć edukacyjnych  ma na celu monitorowanie  pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi  informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

 

 

Rozdział II  

 

Zasady oceniania 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) 

informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach                

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
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oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny 

zachowania. Informację dokumentuje poprzez zapis    w dzienniku. 

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

4.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

5. Uzasadniając ocenę nauczyciel (wychowawca) : 

 a) odwołuje się do przedmiotowego systemu oceniania i do wymagań na 

poszczególne oceny,  a w przypadku oceny zachowania do warunków, 

sposobu i kryteriów oceniania zachowania, 

 b)  wskazuje kryteria, jakie obowiązują na daną ocenę, 

 c)  wymienia kryteria, które uczeń spełnił otrzymując daną ocenę, 

 d) wskazuje braki w opanowaniu wiadomości (w przypadku oceny 

zachowania sumuje zdobytą ilość punktów), które skutkowały 

otrzymaniem danej oceny, 

 e) wskazuje formy poprawy oceny w przypadku, gdy ocena nie 

satysfakcjonuje ucznia (rodzica). 

6.  Sprawdzone                  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). Udostępnianie dokumentacji ucznia odbywa się 

podczas zebrań, dni otwartych, dodatkowych spotkań z nauczycielami, podczas 

zapowiedzianych konsultacji . 

7.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz zaleceń zawartych w Indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub 

inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
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specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w 

planie działań wspierających, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających. 

 

9. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  może być wydana uczniowi nie 

wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później, niż po 

ukończeniu szkoły podstawowej, na wniosek: 

 

a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z 

uczniami w szkole lub pozyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, 

b) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, 

c) może być wydana również uczniowi gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem,  

opinią rady pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym 

rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 

plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a także  systematyczność  udziału  ucznia w zajęciach oraz 

aktywność  ucznia w działaniach  podejmowanych przez szkołę na rzecz  kultury 

fizycznej.  

11.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub   informatyki 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania  określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o ograniczonych  
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możliwościach wykonywania  przez ucznia tych ćwiczeń  wydanej przez lekarza , 

na czas  określony w tej opinii. 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona” 

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

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niesprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

Rozdział III  

 

Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od pierwszego 

dnia zajęć do ostatniego piątku w styczniu. Drugie półrocze trwa od pierwszego 

poniedziałku po ostatnim piątku w styczniu do ostatniego dnia nauki w roku 

szkolnym. 

2. Oceny bieżące klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali: 

stopień celujący  - 6   (cel) 

stopień bardzo dobry - 5   (bdb) 

stopień dobry  - 4   (db) 

stopień dostateczny - 3   (dst) 

stopień dopuszczający - 2   (dop) 

stopień niedostateczny - 1   (ndst) 
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2a. Każdej  ocenie  śródrocznej  przyporządkowuje  się  liczbę naturalną, oznaczając  

jej  wagę  w  hierarchii  ocen: 

 1)  waga 5 ( kolor czerwony ) 

 oceny mnożone  przez 5:  prace  klasowe, sprawdziany, projekty, próbne  

egzaminy gimnazjalne, osiągnięcia  w  konkursach  rejonowych  

i wojewódzkich, testy  semestralne  

       2) waga 3 ( kolor niebieski ) 

           oceny  mnożone  przez 3: odpowiedź  ustna, kartkówka, praca  na  lekcji  

w przypadku  rozwiązywania  trudniejszego problemu, osiągnięcia  

w szkolnych konkursach 

       3) waga 2 ( kolor zielony ) 

           oceny mnożone  przez 2: praca  domowa, aktywność, zadania  dodatkowe, 

prowadzenie  zeszytu  przedmiotowego i zeszytu  ćwiczeń, wykonanie  

pomocy  dydaktycznej 

2b. W  przypadku  oceniania  innej  formy  aktywności ( działań )  wynikającej ze  

specyfiki  przedmiotu  nauczyciel ustala  sposób oceny  oraz  jej wagę. 

 

3. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

a) formy ustne; 

b) formy pisemne: 

– prace klasowe i testy, 

– kartkówki i sprawdziany, 

– zadania domowe, 

– dyktanda, 

– prace dodatkowe, 

– praca z tekstami źródłowymi, 

– praca z mapą; 

c) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczą zajęć, podczas 

których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności 

praktyczne). 

Praca klasowa – według specyfiki przedmiotu powinna być zapowiedziana                         

z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku, lekcją 

powtórzeniową; czas trwania 1-2 godziny lekcyjne. Obejmuje materiał przekraczający 

3 tematy lekcyjne. W tygodniu w klasie nie można przeprowadzić więcej niż dwóch 

prac klasowych lub testów. Czas oczekiwania uczniów na wyniki nie może  

przekraczać dwóch tygodni od daty jej przeprowadzenia. 

 

Sprawdziany – bieżące zapowiedziane formy sprawdzania wiadomości i umiejętności 

(czas trwania 45 minut). Nie mogą w swoim zakresie przekraczać 3 ostatnich lekcji             
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i powinny być oddane na następnej lekcji lub w ciągu dwóch dni od ich 

przeprowadzenia. Liczba sprawdzianów nie może przekraczać 3 w ciągu tygodnia. 

 

Dyktanda – (pisane ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście) – poprzedzone ćwiczeniami 

mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni. 

 

Kartkówka – dotyczy ostatniej lekcji, przeprowadzana bez zapowiedzi, czas trwania 

10-15 minut, w ciągu dnia dowolna ilość. 

 

4. W pracach klasowych, testach, sprawdzianach i kartkówkach ustala się następującą 

punktację procentową: 

– niedostateczny    0 – 29 % 

– dopuszczający  30 – 44 % 

– dostateczny  45 – 69 % 

– dobry   70 – 87 % 

– bardzo dobry  88 – 100 % 

– celujący      powyżej 100 % 

5. W pracach klasowych (testach) nauczyciel zawiera zadania o zróżnicowanym 

stopniu trudności, aby każdy uczeń miał szansę zdobycia pozytywnej oceny. 

6. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie może pisać ich z całą klasą, 

powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły. 

 Poprawa prac klasowych ocenionych na niedostateczny i na dopuszczający jest 

dobrowolna (w ciągu 2 tygodni od oddania prac). Uczeń pisze ją tylko raz. 

7. Ocenę za pisemne prace kontrolne wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym. 

8. Oceny z prac kontrolnych sprawdzonych przez nauczyciela po terminie,                 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie są wpisywane do dziennika. W takim 

przypadku nauczyciel wpisuje ocenę wyłącznie na wniosek ucznia. 

9. Oceny z prac klasowych i testów powinny być zapisane w zeszycie 

przedmiotowym ucznia. 

10. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową (test) uczniowi, jeżeli stwierdzi, że 

uczeń nie wykonuje jej samodzielnie. 

11. Stwierdzenie faktu niesamodzielnego wykonywania pracy klasowej (testu) może 

być podstawą do wystawienia uczniowi stopnia niedostatecznego. 

12. Uczeń w semestrze ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania się do lekcji 

bez podania powodu – zaznacza  się to w dzienniku lekcyjnym w formie pionowej 

kreski. Inne prawa do nieprzygotowania się do lekcji określa nauczyciel w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO). 
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13. Uczniom nie zadaje się prac domowych na okres ferii i świąt (nie dotyczy 

obowiązku czytania lektur szkolnych). 

14. Prace klasowe, testy i sprawdziany nie mogą być przeprowadzane pierwszego dnia 

po feriach. 

15. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

a) zebrania ogólne – przynajmniej 5 razy w ciągu roku szkolnego; 

b) rozmowy indywidualne z rodzicami podczas dyżurów nauczycielskich (1 

godz. w tygodniu); 

c) wpisywanie ocen z prac klasowych do zeszytów przedmiotowych; 

d) udostępnianie rodzicom (prawnym opiekunom) prac klasowych                        

i sprawdzianów  przez ucznia i po podpisaniu  przez rodzica  niezwłoczne 

przekazanie ponownie nauczycielowi 

e) kontakty telefoniczne. 

 

Rozdział IV  

 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne. 

1.   Klasyfikowanie odbywa się dwukrotnie w ciągu roku. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

3.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,               

 i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja śródroczna/roczna uwzględnia Indywidualny programu edukacyjno-

terapeutyczny opracowany dla ucznia.  

5. Podstawą do wystawienia  oceny śródrocznej ( rocznej )  jest  średnia ważona. 

Wystawia  się  ją z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o 

społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, religia, 

technika. 

6. Średniej  ważonej  przyporządkowuje  się  ocenę  śródroczną (roczną)  według  

kryteriów: 

a) poniżej 1,50  niedostateczny 

b) od 1,51 do 2,50 dopuszczający 
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c) od 2,51 do 3,50 dostateczny 

d) od 3,51 do 4,50 dobry 

e) od 4,51 do 5,29 bardzo dobry 

f) od 5,30 do 6,00 celujący 

 
7. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla ucznia               z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

8. Liczba ocen cząstkowych na podstawie których można wystawić ocenę 

klasyfikacyjną (i ocenę przewidywaną) stanowi dwukrotność ilości godzin        

w tygodniu, ale nie mniej niż trzy. 

9. Śródroczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej odbywa się we wtorek 

przed ostatnim piątkiem w styczniu, natomiast roczne klasyfikacyjne zebranie 

rady pedagogicznej odbywa się we wtorek przed zakończeniem roku szkolnego. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne muszą być wystawione tydzień przed 

końcem półrocza (roku szkolnego). 

11. Miesiąc przed zakończeniem pierwszego półrocza (roku szkolnego) poszczególni 

nauczyciele i wychowawcy klas wpisują do dziennika przewidywane oceny 

klasyfikacyjne z przedmiotów  i zachowania. 

12. Miesiąc przed zakończeniem pierwszego półrocza (roku szkolnego) nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 

piśmie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku zagrożenia 

stopniem niedostatecznym na koniec roku wychowawcy pisemnie informują o 

tym rodziców na druku według wzoru – załącznik nr 1. 

13. Ustalając ocenę przewidywaną na zakończenie roku szkolnego, nauczyciele    

i wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom warunki i tryb uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Z pisemnym wnioskiem o podwyższenie oceny występuje do nauczyciela uczeń 

lub w jego imieniu rodzic (opiekun). 

2. Nauczyciel: 

a) przypomina wymagania edukacyjne na ocenę wyższą niż przewidywana, 
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b) analizuje dotychczasowe osiągnięcia ucznia, 

c) wskazuje jakie wiadomości i umiejętności uczeń powinien poprawić, 

d) ustala z uczniem termin i formę podwyższenia oceny. 

3. Uczeń: 

a) pobiera wykaz wiadomości i umiejętności jakie powinien poprawić, 

b) stawia się w określonym terminie na poprawę, 

c) otrzymuje informację o wynikach poprawy. 

4.  Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny  

przewidywanej. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci                

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z 

zastrzeżeniem rozdziału VI - punkt 2c i 2 d. 

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

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

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                        z 

wyróżnieniem. 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. religię) , do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

12. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej, w wyniku 

klasyfikacji, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne   z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych danej szkoły, uzyskał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od 
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niedostatecznej, z zastrzeżeniem rozdziału VII – punkt 2c i 2 d  oraz przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego. 

13. Uczeń, który na zakończenie  klasy  trzeciej  otrzymał  średnią  ocen  5,0 i wyżej  

ze  wszystkich  zajęć  objętych  egzaminem  gimnazjalnym, otrzymuje  Statuetkę  

Prymusa. 

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim 

półroczu, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków. 

W szczególności szkoła proponuje następujące formy pomocy: 

a) indywidualną pomoc nauczyciela; 

b) opiekę pedagoga szkolnego; 

c) pomoc koleżeńską, pomoc w odrabianiu lekcji i w przygotowaniu do zajęć 

podczas zajęć świetlicowych; 

d) zajęcia wyrównawcze. 

Projekt  edukacyjny 

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniowski pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie jego realizacji; 

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

4. Dyrektor  gimnazjum, po zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej, ustala: 

 a)  zadania  nauczyciela  pod opieką którego projekt  jest  realizowany; 

 b)  czas  realizacji  projektu  edukacyjnego; 

  c) termin  oraz  sposób prezentacji  przez uczniów  rezultatów  projektu  

edukacyjnego; 

 d)  sposób  podsumowania  pracy  uczniów  nad  projektem  edukacyjnym; 

 e)  inne  elementy  istotne  dla  prawidłowej  realizacji  projektu  edukacyjnego. 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) opiekunów warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
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6. Informacje o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia  

z realizacji projektu edukacyjnego. 

8.W przypadku, o którym mowa w punkcie 20, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia  

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

9. Udział  ucznia  w  realizacji projektu  edukacyjnego  uwzględnia  się   

w  kryteriach oceniania  zachowania  ucznia  gimnazjum  zawartych  w  ocenianiu  

wewnątrzszkolnym.   

10. Szczegółową organizację realizacji projektu określa  szkolna  procedura. 

 

Rozdział V  

   Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

 

1. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, 

polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach. 

Wymagania odpowiadać będą odpowiednim stopniom: 

a) dopuszczający, 

b) dostateczny, 

c) dobry, 

d) bardzo dobry, 

e) celujący. 

2. Wymagania na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania: 

a) niezbędne w uczeniu danego przedmiotu; 

b) potrzebne w życiu. 

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych           

w podstawach programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu 

wiadomości podstawowych. 

3. Wymagania na stopień dostateczny obejmują elementy trudności: 

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; 

b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; 

c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne; 

d) często powtarzające się w programie nauczania; 

e) dające się wykorzystać w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach; 

f) określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych; 
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g) proste i uniwersalne umiejętności, niezbędne do życia w mniejszym zakresie 

wiadomości. 

4. Wymagania na stopień dobry obejmują następujące treści: 

a) istotne w strukturze przedmiotu; 

b) bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych; 

c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu                 

i innych przedmiotów szkolnych; 

d) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; 

e) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych; 

f) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, 

według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników. 

5. Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych 

programem nauczania. Są to więc treści: 

a) złożone, trudne, ważne do opanowania; 

b) wymagające z korzystania z różnych źródeł; 

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów; 

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

e) jest to pełne opanowanie programu. 

6. Wymagania na stopień celujący obejmują w treści: 

a) znacznie wykraczające poza program nauczania; 

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; 

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań; 

d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

Rozdział VI  

Praca z uczniem zdolnym. 

1. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie ich zdolności poprzez ofertę zajęć 

dydaktycznych np. 

– kół przedmiotowych, 

– kół zainteresowań, 

– przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 

2. Nauczyciel stwarza możliwość realizacji przez ucznia zdolnego zadań 

dodatkowych, np. referaty, pomoce naukowe, prace indywidualne                         

o wyższym stopniu trudności, redagowanie gazetki szkolnej, publikowanie          

w gazetce szkolnej, oraz w prasie miejscowej i lokalnej. Za wykonanie 

dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę 



                              WEWNĄTRZSZKOLNY      SYSTEM OCENIANIA        w      GIMNAZJUM    w           MIELNIE 

 14  

celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca dodatkowa nie może 

być podstawą do wystawienia ocen niższych. 

3. Nauczyciel ma obowiązek sygnalizować uczniom zdolnym treści rozszerzające 

wiedzę podstawową, wskazywać źródła wiedzy. 

4. Nauczyciel winien zachęcać ucznia zdolnego do przyjmowania przez niego roli 

asystenta przedmiotowego wspierającego nauczyciela w toku lekcji. 

 

Rozdział VII  

Warunki, sposób oraz kryteria oceniania zachowania. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum,  

 

3. Ocena zachowania ucznia określa jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym 

oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

4. Ocenianie zachowania polega na systematycznym, bieżącym obserwowaniu 

przejawów postępowania uczniów. 

5. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się według 

następującej skali: 

Zachowanie: 

a) wzorowe (wz) 

b) bardzo dobre (bdb) 

c) dobre (db) 

d) poprawne (pop) 

e) nieodpowiednie (ndp) 

f) naganne  ( ng ) 
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6. Celem oceniania zachowania jest takie oddziaływanie na ucznia, by miał 

świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania. 

7. Nauczyciel stosuje ocenę wspierającą ucznia, docenia pozytywne przejawy jego 

postępowania i nawet najmniejsze symptomy poprawy. 

8. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z kryteriami i zasadami oceniania 

zachowania. 

9. Bieżące ocenianie zachowania ucznia dokumentowane jest przez wychowawcę  

i pozostałych nauczycieli w zeszytach uwag dołączonych do dzienników 

lekcyjnych. 

10. Na miesiąc przed zakończeniem pierwszego półrocza (roku szkolnego) 

wychowawca po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego oraz zainteresowanego 

ucznia ustala przewidywaną ocenę zachowania. 

11. Zasięgnięcie opinii uczniów i samoocena odbywa się na godzinach 

wychowawczych. W wyniku dyskusji uczniowie wypowiadają się na temat 

zachowania własnego i kolegów. 

12. Nauczyciele i pracownicy mają prawo do wyrażania własnej opinii na temat ocen 

zachowania zaproponowanych przez  wychowawcę. 

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne  dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie ,na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

14. Jeśli przewidywana roczna ocena z zachowania nie satysfakcjonuje ucznia, 

może on skorzystać z warunków i trybu podwyższania oceny 

15.  Ustalanie oceny jest czynnością jawną i odbywa się wobec całej klasy. 

16. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, chyba, że podczas ustalania 

oceny wychowawca nie zachował trybu jej ustalania. 

17 Ocenianie zachowania przeprowadza się w systemie punktowym. 

18. Każdy uczeń raz w półroczu otrzymuje 100 punktów jako pulę punktów 

odpowiadającą ocenie wyjściowej dobrej. 

19. W czasie semestru uczeń w zależności od swojego zachowania może część 

punktów utracić lub zdobyć dodatkowe. 

20. Uczeń ma wiele okazji do wykazania się i poprawienia swojej oceny 

zachowania, w ten sposób świadomie kieruje swoim zachowaniem. 
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21. W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej, na podstawie ilości uzyskanych 

punktów, wychowawca ustala ocenę zachowania wg obowiązującej 

sześciostopniowej skali. 

 a)   przy ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

22. Otrzymanie określonej ilości punktów odpowiada ocenie: 

Zachowanie Suma punktów uzyskana przez ucznia 

Wzorowe 190 pkt i powyżej   

Bardzo dobre 160 – 189 

Dobre 120 – 159 

Poprawne 80 – 119 

Nieodpowiednie 50 – 79 

Naganne poniżej 49 pkt 

Warunki szczególne: 

 ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który zgromadził co najmniej 190 punktów  

i jednocześnie otrzymał max do 10 punktów ujemnych, 

bez względu na wyliczoną, w  trybie ustalania oceny, ilość punktów. 

 ocenę bardzo dobrą (jako najwyższą) otrzymuje uczeń, który mimo 

zgromadzonych minimum 160 punktów, otrzymał jednocześnie od 9 do 15 

punktów ujemnych, 

 ocenę dobrą (jako najwyższą) otrzymuje uczeń, który mimo zgromadzonych 

120 punktów otrzymał jednocześnie od 16 do 25 punktów ujemnych 

 ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 pali papierosy, 

 ma więcej niż 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych 

 ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 ulega demoralizującym wpływom, czego wyrazem są kradzieże, picie 

alkoholu, znęcanie się na innymi, bójki, wymuszenia, dewastacje, używanie 

narkotyków ,ma więcej niż 50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, 

 Tryb i warunki podwyższenia oceny rocznej zachowania (w okresie od ustalenia 

oceny przewidywanej do wystawienia oceny klasyfikacyjnej). 

Wychowawca: 
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 przypomina uczniowi kryteria i zasady oceniania zachowania  

i wskazuje warunki podwyższenia oceny. 

 zachęca ucznia do przestrzegania kryteriów ustalonych dla oceny dobrej jako 

wyjściowej; 

 przedstawia następujące możliwości zdobycia punktów na ocenę wyższą: 

 aktywne włączanie się do akcji organizowanych na terenie szkoły i do prac 

porządkowych, 

 pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 

 przypomina, że w czasie ubiegania się o podwyższenie oceny uczeń powinien 

eliminować zachowania skutkujące punktami ujemnymi. 

 Uczeń ma czas na poprawę zachowania do klasyfikacyjnego posiedzenia rady 

pedagogicznej. 

 Uczeń, któremu ustalono ocenę przewidywaną naganną za kradzieże, picie 

alkoholu, znęcanie się, bójki, wymuszenia, dewastacje, używanie narkotyków 

i godziny nieobecne nieusprawiedliwione lub ocenę nieodpowiednią za 

palenie papierosów i nieobecne nieusprawiedliwione godziny nie może 

otrzymać szansy podwyższenia oceny. 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

1) Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych (posiada 

wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, wykonuje polecenia 

nauczyciela). 

2) Podporządkowuje się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły. 

3) Podporządkowuje się poleceniom nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych szkoły. 

4) Usprawiedliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami nieobecności i 

spóźnienia. 

5) Systematycznie uczęszcza do szkoły (nie ma spóźnień i pojedynczych godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych). 

6) Nie nosi ubrań z zabronionymi treściami (wulgarnymi nadrukami, hasłami i 

emblematami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, 

potępiającymi ideologie i różne wartości), ubrań odsłaniających plecy, 

brzuch, biodra dekolt, pośladki. W budynkach szkoły nie nosi czapki, nie 

zakłada kaptura. 

7) Ma odpowiednią fryzurę w naturalnym kolorze, nie używa kosmetyków 

upiększających, nie maluje paznokci (tipsów), nie nosi kolczyków w 

innych, widocznych, miejscach niż uszy. 

II. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 
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1) Dba o mienie własne i cudze. 

2) Dba o estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły. 

3) Uczestniczy w akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

1) Szanuje symbole narodowe i szkolne. 

2) Przyjmuje właściwą postawę podczas hymnu narodowego. 

3) Właściwie zachowuje się podczas akademii szkolnych. 

4) Nosi strój galowy na uroczystości szkolne i egzaminy. 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

1) Nie używa wulgarnego słownictwa. 

2) Zachowuje kulturalne formy w prowadzeniu rozmowy. 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób. 

1) Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej, chemicznej, sali 

gimnastycznej i basenu. 

2) Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń. 

3) Zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i w środkach 

komunikacji. 

4) Bezpiecznie zachowuje się w szkole i poza nią. Nie opuszcza terenu szkoły 

podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych. 

5) Nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie 

narkotyków). 

VI. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

1) Kulturalnie zachowuje się na lekcjach. 

2) Kulturalnie zachowuje się na przerwach. 

3) Kulturalnie zachowuje się podczas imprez szkolnych. 

4) Nie przeszkadza kolegom na lekcji. 

5) Postępuje zgodnie z zasadami uczciwości. 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom. 

1) Szanuje przekonania i poglądy innych osób. 

2) Szanuje godność osobistą innych osób. 

3) Odnosi się z szacunkiem do osób dorosłych (podczas rozmowy zachowuje 

odpowiednią postawę, na co dzień używa słów „dzień dobry”, „do widzenia”, 

„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, ustępuje pierwszeństwa osobom 

dorosłym). 
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OBSZARY I KRYTERIA OCENIANIA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ 

UCZNIÓW 

 

Lp. 

 

POZYTYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA 

(PLUSY) 

 

Ilość  

punktów 

 

UWAGI 

1. 

Aktywnie reprezentuje szkołę w różnorodnych 

konkursach/turniejach przedmiotowych i sportowych: 

 - etap szkolny – w czasie lekcji 

 - etap pozaszkolny – w czasie lekcji 

 - etap szkolny – w czasie wolnym  

 - etap pozaszkolny – w czasie wolnym 

 

 

10 

15 

15 

20 

 

za każdy 

konkurs/turniej 

 

2. 

Aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez: 

- etap szkolny – w czasie lekcji 

- etap pozaszkolny – w czasie lekcji 

- etap szkolny – w czasie wolnym  

- etap pozaszkolny – w czasie wolnym 

 

 

5 

10 

10 

15 

 

za każdą imprezę 

3. 

Czynnie pełni funkcje w: 

 samorządzie klasowym 

 samorządzie szkolnym 

 

5 

10 
na półrocze 

4. 

Aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych na 

terenie szkoły (np. akcje SU, Góra Grosza, sprzątanie 

świata, wolontariat, zbiórki żywności): 

- w czasie lekcji 

- w czasie wolnym 

 

 

 

 

5  

10 

 

za każdą akcję 

5. 
Cechuje go wysoka kultura słowa i bycia. 

 
20 na półrocze 

6. 
Aktywnie pracuje w kołach zainteresowań.  

 
20 

na półrocze, 

za każde koło 

7. 

Posiada bardzo wysoką frekwencję na zajęciach 

szkolnych (powyżej 95%). 

 

10 na półrocze 

8. 

Ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione, 

nieobecności wynikają z  istotnych powodów. 

 

5 na półrocze 
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9. 

Jest ubrany zgodnie z wymogami regulaminu,  

nosi strój galowy na egzaminy i uroczystości szkolne.  

 

5 za każdą uroczystość 

10. 

Ma fryzurę w naturalnym kolorze, nie używa 

kosmetyków upiększających, nie maluje paznokci. 

 

10 na półrocze 

11.  Wzorowo zachowywał się na wycieczce szkolnej. 15 

wpisu dokonuje 

konkretny nauczyciel, 

za konkretną 

wycieczkę/wyjazd; 

12. 

Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego 

poprawnie wypełniając stawiane przed sobą  

 i zespołem zadania.  

Pełnił funkcję lidera zespołu, wykazał się dużą  

samodzielnością we wszystkich etapach realizacji  

projektu, wspomagał członków  zespołu w realizacji  

poszczególnych zadań. 

 

10 

 

 

20 

 

13. Pracuje  na  rzecz  klasy i szkoły. 5 
komentarz  

nauczyciela  

14.  

 

Pomaga nauczycielom i pracownikom szkoły. 

 

1-10 

komentarz  

nauczyciela/ 

wychowawcy 

15. 
Swoją postawą zasłużył na punkty od  

pedagoga szkolnego. 
1-25 

 

komentarz/ 

na półrocze 

 

OBSZARY I KRYTERIA OCENIANIA NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ 

UCZNIÓW 

Lp. 

 

NEGATYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA 

(MINUSY) 

 

Ilość 

punktów 

UWAGI 

1. Rozmawia na lekcji.  5 za każdą uwagę 

2. 
Bez pozwolenia opuszcza stanowisko pracy,  

chodzi po klasie. 
5 za każdą uwagę 

3. Wykonuje czynności niezgodne z tokiem lekcji. 5 za każdą uwagę 
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4. Na lekcji: je, pije, żuje gumę. 5 za każdą uwagę 

5. 

Niegrzecznie, arogancko zachował się w stosunku do 

nauczyciela i innych pracowników szkoły (lekceważenie, 

odmowa wykonania poleceń używanie niewłaściwego 

słownictwa, gesty i czyny naruszające godność osobistą 

itp.). 

10 - 20 

za każdą uwagę/ 

komentarz 

nauczyciela 

6. Spóźnia się na lekcje. 3 za spóźnienie 

7. 
Nie usprawiedliwia, opuszczonych godzin. 

 
1 za każdą godzinę 

8. 
Ucieka z lekcji. 

 
5 za każdą ucieczkę 

9. 
Uczestniczy w zorganizowanej ucieczce całej klasy. 

 
10  

10. 
Celowo niszczy mienie szkolne i cudze. 

 
10-20 

komentarz  

nauczyciela 

11. 
Nie zmienia obuwia 

 
5 za każdą uwagę 

9. 
Kradnie, wyłudza pieniądze. 

 
25  

10. 
Niewłaściwie zachowuje się na terenie szkoły  

i wokół niej. 
10  

11. 
Ulega nałogom (alkohol, papierosy, narkotyki). 

 
25 

komentarz  

nauczyciela 

12. 
Fałszuje podpisy. 

 
25 

komentarz  

nauczyciela 

13. 
Używa wulgarnego słownictwa. 

 
10 

komentarz 

 nauczyciela 

14. 

Jest złośliwy, dokucza innym, poniża, zastrasza, 

ośmiesza, znęca się, ubliża, narusza godność osobistą 

koleżanki/kolegi. 

15 
komentarz  

nauczyciela 

15. 

Stosuje przemoc fizyczną, psychiczną i agresję w 

stosunku do koleżanki/kolegi. 

 

25 
komentarz  

nauczyciela 

16. 
Zmienia naturalny kolor włosów. 

 
20 za półrocze 

17. 
Samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć 

szkolnych i przerw międzylekcyjnych. 
5 za każdą uwagę 
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18. 

Używa kosmetyków upiększających, maluje paznokcie, 

nosi tipsy, kolczyki w innych, widocznych  miejscach, 

niż uszy. 

5 
komentarz  

nauczyciela 

19. 
Nieregulaminowy ubiór. 

 
5  

20. 
Nie wypełnia obowiązków dyżurnego. 

 
3  

21. 
Stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu 

 i bezpieczeństwu. 
15 

komentarz  

nauczyciela 

22. 

Przynosi do szkoły przedmioty i urządzenia 

niebezpieczne (noże, zapalniczki, petardy i inne środki 

pirotechniczne, substancje żrące). 

25 
komentarz  

nauczyciela 

23. 
Używa w czasie lekcji telefonów komórkowych  

i urządzeń odtwarzających i nagrywających. 
10  

24. 

Stosuje cyberprzemoc (nękanie, podszywanie się, 

obrażanie na portalach internetowych, 

rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, 

robienie zdjęć, nagrywanie - bez wiedzy osoby 

zainteresowanej. 

 

25 
komentarz  

nauczyciela 

25. 
Nie przestrzega regulaminu pracowni i innych 

pomieszczeń szkolnych. 
10 

komentarz  

nauczyciela 

26. 
W budynku szkoły nosi czapkę, zakłada kaptur. 

 
5  

27. 
Popełnia plagiat internetowy. 

 
10 

komentarz  

nauczyciela 

28. 

Nieodpowiednio zachowywał  się na 

wycieczce/wyjeździe szkolnym  (np. zniszczył cudze 

mienie). 

15 

komentarz  

nauczyciela/ 

wychowawcy 

29. 
Swoją postawą zasłużył na punkty od  

pedagoga szkolnego. 
1 -25 komentarz  

30. 
Nie wykonuje polecenia nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 
5 

komentarz  

nauczyciela 

31. 
Nie wywiązuje się z dobrowolnie podjętych działań. 

 
10 

komentarz  

nauczyciela 

32. 
Ściąga  na  lekcji. 

 
10  
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Rozdział VIII 

Egzamin klasyfikacyjny. 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli barak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może (w drodze uchwały) wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą egzamin  

klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności występują pisemnie do dyrektora szkoły                 

o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

7. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu `nieusprawiedliwionej 

nieobecności uczeń albo jego rodzice (prawni opiekunowie) występują                   

z pismem do rady pedagogicznej z prośbą o wyrażenie zgody na egzamin 

klasyfikacyjny w terminie 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

8.  Rada pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę. O decyzji rady wychowawca 

informuje rodziców w terminie 2 dni od daty klasyfikacyjnego posiedzenia rady. 

9.  Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w ciągu pierwszego miesiąca 

II półrocza, natomiast egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza  się  nie  

później  niż  w  dniu  poprzedzającym  dzień  zakończenia  rocznych  zajęć  

dydaktyczno – wyrównawczych. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  ustala  się  

z  uczniem  i  jego  rodzicami ( prawnymi  opiekunami ). 

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

12. Pytania egzaminacyjne w dwóch zestawach do wyboru, przygotowuje nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin. 

13. Stopień trudności pytań musi być taki, by uczeń mógł otrzymać każdą ocenę. 

14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3, 4a, przeprowadza 

komisja  w  skład której wchodzą: 

 a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji 

 b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4b, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.                      

W skład komisji wchodzą: 

c) dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

d) nauczyciel albo nauczyciele  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których  

przeprowadzany jest  ten  egzamin. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4b, oraz 

jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, 

zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których  przeprowadzony był 

egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli obecnych w czasie egzaminu                

(a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4b, skład komisji), termin 

egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu i 

ustaloną ocenę  klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia, na druku stanowiącym 

załącznik nr 2 do WSO. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia,  

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą  informację  o  

wykonaniu  przez  ucznia  zadania  praktycznego. 

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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20. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 

 

Rozdział IX  

TRYB ODWOŁANIA OD OCENY USTALONEJ NIEZGODNIE  

Z  PRZEPISAMI. 
 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 4. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

zastrzeżeniem pkt 4. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w terminie do 2 

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

W takim przypadku dyrektor szkoły w terminie trzech dni bada sprawę                       

i informuje zainteresowane strony o wyniku. W przypadku stwierdzenia, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian weryfikacyjny wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną             

z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 
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5. Sprawdzian, o  którym  mowa  w  pkt.4 przeprowadza  się  nie  później  niż  w  

terminie  5 dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń. Termin  sprawdzianu  

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

6. W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                     

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

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

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół na druku – załączniki, stosownie, nr 3 

       lub 4 do W S O, zawierający: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – skład 

komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania) sprawdzające, wynik 

sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – skład komisji, 

termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania 

wraz z uzasadnieniem. 
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Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy pkt 4 – 10 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                        

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

Rozdział X  

 

Egzamin poprawkowy. 
 

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

z jednych albo  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z  tych  zajęć. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć  artystycznych, techniki, zajęć  

technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. 

4. Na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej uczeń ma czas 15 minut. Na uczniu 

spoczywa obowiązek takiego zaplanowania odpowiedzi ustnej, aby w czasie 

nieprzekraczającym 20 minut mógł zaprezentować odpowiedzi na postawione 

mu pytania. 

5. Na wykonanie zadań praktycznych (w przypadku egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki i wychowania fizycznego) uczeń ma 60 minut. 

6. Uczeń w części pisemnej i ustnej otrzymuje po 2 zestawy pytań do wyboru. Po 

wybraniu jednego zestawu pytań, uczeń nie ma prawa do jego wymiany. 

7. Poziom zadań egzaminacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom na stopień 

dopuszczający z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia. 

8. Część ustna obejmuje od 3 do 5 pytań (poleceń). 
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9. Aby z egzaminu poprawkowego uczeń mógł otrzymać ocenę dopuszczającą 

musi uzyskać ok.75 % ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów (liczba 

punktów  z części pisemnej plus liczba punktów z części ustnej). 

10. Liczba punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej powinna być 

proporcjonalna do liczby punktów z części ustnej. 

11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako nauczyciel 

egzaminujący; 

– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek komisji. 

13. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                   

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

– skład komisji, 

– termin egzaminu poprawkowego, 

– pytania egzaminacyjne, 

– wynik egzaminu, 

– ocenę ustaloną przez komisję. 

Protokół sporządza się na druku stanowiącym załącznik nr 2 do WSO. Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. 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. 

16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
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17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane             

w klasie programowo wyższej. 

18. Z wnioskiem do rady pedagogicznej o promocję z jedną oceną niedostateczną, 

występuje rodzic (prawny opiekun). 

19. Przed podjęciem decyzji (w drodze uchwały) rada pedagogiczna wysłuchuje 

opinii nauczyciela uczącego przedmiotu, z którego uczeń nie zdał egzaminu 

poprawkowego. 

20. W przypadku, gdy rada pedagogiczna podejmie uchwałę o promocji z jedną 

oceną niedostateczną, fakt ten odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia: 

”Uchwałą rady pedagogicznej z dnia ............. promowany do klasy ........... z 

jedną oceną niedostateczną z....................................... . 

 

Rozdział XI  

 

Egzamin gimnazjalny 
 

1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowanie 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

„zwany dalej egzaminem  gimnazjalnym”: 

2. Egzamin  gimnazjalny  składa  się  z  trzech  części i  obejmuje: 

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

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 

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

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

geografii, fizyki  i chemii, 

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

nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną  

deklarację, wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał 

część trzecią egzaminu gimnazjalnego.  
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4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest 

obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują 

zakres wymagań dla poziomu III.0. 

5. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są 

zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

na poziomie rozszerzonym (nie dotyczy uczniów z upośledzeniem 

umysłowym). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu 

III.1. 

6. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą 

również przystąpić uczniowie, którzy nie uczyli się danego języka w szkole 

podstawowej.  

7. Komisje okręgowe opracowują, w porozumieniu z Centralną Komisją 

Egzaminacyjną i ogłaszają informator, zawierający opis zakresu egzaminu 

gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia 

roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin 

gimnazjalny. 

8. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

9. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

10. Do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych może przystąpić: 

a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

b) uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu – na podstawie tej 

opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu, 

egzaminu, 

c) uczeń chory lub niesprawny czasowo, ze względu na stan zdrowia – na 

podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, 

d) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze 

względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją kryzysową czy 

traumatyczną – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 
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11. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek: 

a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniami w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) pełnoletniego ucznia 

rodziców lub pełnoletniego ucznia. 

12. 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. 

13. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów określonych 

przez dyrektora CKE: 

a)    przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia uczniom 

przystąpienie do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i 

możliwości, 

b)     czas trwania sprawdzianu, egzaminu może być przedłużony. Czas, o jaki 

może być przedłużony sprawdzian lub każda część egzaminu określa 

dyrektor CKE. 

14. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. 

15. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

16. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

17. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których 

mowa w odrębnych przepisach, z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada 

się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

18. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem             

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 
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19. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia. Część 

pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut, a część 

trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

trwa 60 minut. 

20. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów 

chorych lub niesprawnych czasowo, czas trwania egzaminu gimnazjalnego 

może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut dla pierwszej i drugiej 

części egzaminu gimnazjalnego i 45 minut dla trzeciej części egzaminu 

gimnazjalnego. 

21. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole opowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor 

szkoły. 

22. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na                   

2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli 

zatrudnionych w szkole. 

23. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,                

z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału             

w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje                       

w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 

24. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca  powinni 

odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane 

przesz komisję okręgową. 

25. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy                    

w szczególności: 

a) przygotowanie listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; 

listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła 

pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi 

komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, 

nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny; 

b) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony 

egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) powołanie pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie 

później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; 

d) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu 

zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego                               

w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych 

zespołów – w przypadku gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony 

w kilku salach; 

e) odebranie przesyłki zawierającej pakiety z zestawami zadań i kartami 

odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego i sprawdzanie, czy nie zostały one naruszone oraz czy 
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zawierają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego oraz ich zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że 

przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący 

niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej; 

f) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego – 

przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego; 

g) nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego; 

h) przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów                         

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz chorych lub niesprawnych 

czasowo; 

i) sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu 

gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po 

zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazanie tego wykazu dyrektorowi 

komisji okręgowej; 

j) zabezpieczenie, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań           

i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca 

wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 

k) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji 

dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

26. W przypadku, gdy część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana w kilku 

salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły 

nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych 

salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie 

samodzielnej pracy uczniów. 

27. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: 

a) przewodniczący, 

b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony 

w innej szkole lub placówce. 

28. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

29. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład 

zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

30. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie 

mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego 

egzaminu, a w przypadku części trzeciej – nauczyciele danego języka obcego 

nowożytnego, z którego przeprowadzany jest egzamin. 

31. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu, 

odbiera i sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, 

oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 

nie zostały naruszone. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
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przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu. 

32. W przypadku stwierdzenia, że pakiety te zostały naruszone, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu 

gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

33. W przypadku stwierdzenia, że pakiety te nie zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności 

przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów,               

a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy 

zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu 

gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych 

salach. 

34. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestawy zadań i karty odpowiedzi są 

kompletne. 

35. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie 

zadań i karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę 

odpowiedzi. 

36. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący 

zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje 

uczeń, który zgłosił braki w zestawie lub karcie odpowiedzi. 

37. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, 

zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, 

nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań             

i kart odpowiedzi. 

38. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym 

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

samodzielność pracy uczniów. 

39. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

40. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania                 

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

41. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać 

sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi 

osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

42. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających               

i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby delegowane przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny oraz przedstawiciele Komisji Centralnej. 
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43. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być: 

a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, 

b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych, 

c) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia 

nauczycieli upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. 

44. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród 

nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu 

gimnazjalnego w danej szkole. 

45. Osoby, o których mowa w pkt. 37 i 38, nie uczestniczą w przeprowadzaniu 

egzaminu gimnazjalnego. 

46. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, może 

korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

47. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli 

uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

48. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni 

od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest 

ostateczne. 

49. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 41, lub 

z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 

Centralnej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne 

przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego 

egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów,              

a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

50. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego,                 

z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart 

odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem 

Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

51. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji 

okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia 

egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

52. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

53. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 
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54. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia 

odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację                      

o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

ucznia zamieszcza się w protokole. 

55.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej,                            

w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia odpowiednią 

część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

56. W przypadkach, o których mowa w pkt 48 i 49 uczeń przystępuje ponownie do 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez 

dyrektora komisji centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,             

w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

57. Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń 

zakłóca przebieg odpowiedniej części egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

przerywa odpowiednią część egzaminu tego ucznia unieważnia ją. 

58. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej 

części egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem 

komisji centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia.  

59. W przypadkach, których mowa w pkt 51 i 52 w zaświadczeniu                                  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia,                      

w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej 

części egzaminu, wpisuje się „0”. 

60. Wyniki  egzaminu  gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali 

centylowej dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie 

c) matematyki 

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  i  chemii 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy 

uczeń przystąpił do części  trzeciej egzaminu  na  poziomie  rozszerzonym. 

61. Wyniki  egzaminu  gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja 

okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

Wyniki  egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, 

na podstawie wyników ustalonych przez komisje  okręgowe. 



                              WEWNĄTRZSZKOLNY      SYSTEM OCENIANIA        w      GIMNAZJUM    w           MIELNIE 

 37  

62.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest 

ostateczny. 

63. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym 

terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 

sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

64. Dla ucznia, którym mowa w pkt 57, przystępującego do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie 

stosuje się przepisy zawarte w pkt 48 – 53. 

65. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 

sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do 

egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

66. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 

dnia 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. 

67. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona                

i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

68. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku 

egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia 

szkoły. 

69. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa 

przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku ucznia, który przystępuje do 

egzaminu   w dodatkowym terminie oraz w przypadkach, o których mowa              

w pkt  48-53 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

70. Zaświadczenie, o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dyrektor 

szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

71. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół 

przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów 

nadzorujących. 

72. Protokół, z przebiegu egzaminu gimnazjalnego przekazuje się niezwłocznie 

właściwej komisji okręgowej. 



                              WEWNĄTRZSZKOLNY      SYSTEM OCENIANIA        w      GIMNAZJUM    w           MIELNIE 

 38  

73. Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację 

egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział XII  

 

Dokumentowanie wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 
 

1. Dokumentację oceniania uczniów stanowią: 

a) elektroniczne dzienniki lekcyjne, 

b) dzienniki zajęć wyrównawczych, 

c) protokoły egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, 

d) protokoły sprawdzianu weryfikującego, 

e) pisemne informacje o zagrażającej ocenie niedostatecznej, 

f) arkusze ocen, 

g) pisemne prace klasowe i testy. 

2. Do elektronicznego dziennika lekcyjnego wpisywane są oceny bieżące, 

klasyfikacyjne, śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz 

ocena zachowania. 

3. Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego (poprawkowego) stanowi protokół 

wraz z załącznikami dołączony do arkusza ocen. 

4. Dokumentację sprawdzianu weryfikującego stanowi protokół wraz                             

z załącznikami dołączony do arkusza ocen. 

5. Potwierdzoną przez rodziców pisemną informację o zagrażającej ocenie 

niedostatecznej przechowuje się w teczce „Informacje o zagrażającej ocenie 

niedostatecznej”. 

  W przypadku, gdy informację przesłano pocztą, nauczyciel dołącza wykaz do 

kogo informacja została przesłana. 

6. Wpisów do arkusza ocen dokonuje się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 

w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu  nauczania. 

 

Rozdział XIII  

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania.. 
 

1. W procesie ewaluacji szkolnego systemu oceniania udział biorą: 

a) uczniowie (uczniowie przez wypełnianie ankiet, dyskusje na godzinach 

wychowawczych, swobodne rozmowy z nauczycielami i dyskusje na 

zebraniach Samorządu Uczniowskiego); 

b) rodzice (w czasie zebrań i indywidualnych spotkań, przez ankiety i dyskusje 

z nauczycielami); 

c) nauczyciele (podczas rad pedagogicznych i dyskusji w zespołach 

nauczycielskich). 
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2. Po każdym roku szkolnym szkolny system oceniania musi być poddany 

weryfikacji, a wyciągnięte wnioski będą pomocne przy dokonywaniu zmian. 

 

Rozdział XIV  

Postanowienia końcowe. 

1. Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych przedmiotów nauczania 

podejmują nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania. 

2. Sprawy nie uregulowane szkolnym systemem oceniania podlegają 

rozstrzygnięciu rady pedagogicznej.  

 

 

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania przyjęto uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu  26 sierpnia 2015 r.  
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Załącznik Nr 2 

 

 

PROTOKÓŁ 

z egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego * 

 

przeprowadzonego w dniu ................................................................................... 

Nazwisko i imię ucznia      ................................................................................... 

Klasa .................... rok szkolny ................................ . 

Nazwa zajęć edukacyjnych ................................................................................... 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący:   ................................................................ 

Nauczyciel egzaminujący:   ................................................................ 

Członek:    ................................................................ 

Pisemne pytania egzaminacyjne:  

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Ustne pytania egzaminacyjne: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Wynik egzaminu (*pozytywny, negatywny)....................................................... 

Ocena ustalona przez Komisję: ......................................................................... 

 

 

Podpisy członków komisji: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Informacja o zagrażającej ocenie niedostatecznej. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 

r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. 2015r. , poz. 843 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

Pan(i) 

............................................................................ 

 

informuję, że synowi (córce)................................................................................. 

uczniowi (uczennicy) kl. ..................................... zagraża ocena niedostateczna                 

z przedmiotów: 

 

1. ..............................................  2. .............................................................. 

3. ..............................................  4. .............................................................. 

5. ..............................................  6 ............................................................... 

7. ..............................................  8. .............................................................. 

9. ..............................................  10. ............................................................ 

 

    

na koniec  roku szkolnego   ................................................... 

 

 

..................................................... 

(podpis wychowawcy) 

 

 

 

 

......................................................  ....................................................... 

(miejscowość, data)     (podpis rodzica, prawnego opiekuna) 
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Załącznik Nr 3 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze sprawdzianu weryfikującego roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

 

przeprowadzonego w dniu ................................................................................... 

Nazwisko i imię ucznia      ................................................................................... 

Klasa .................... rok szkolny ................................ . 

Nazwa zajęć edukacyjnych ................................................................................... 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący – dyrektor :...................................................................... 

Nauczyciel egzaminujący: ............................................................... ……. 

Członek :  ………………………………………………………………. 

Członek :  ……………………………………………………………...  

   

Pisemne pytania egzaminacyjne:  

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Ustne pytania egzaminacyjne: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Wynik sprawdzianu (*pozytywny, negatywny)....................................................... 

Ocena ustalona przez Komisję: .............................................................................. 

 

 

Podpisy członków komisji: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

………………………… 

*niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 



WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W MIELNIE 

  

Załącznik Nr 4 

 

 

PROTOKÓŁ 

z ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

 

przeprowadzonego w dniu ........................................................................... 

dotyczącego : 

Nazwisko i imię ucznia      ................................................................................... 

Klasa .................... rok szkolny ................................ . 

 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący – dyrektor : ......................................................................................... 

Wychowawca : ........................................................ …………………………….. 

Członek - nauczyciel :  ………………………………………………………………. 

Członek samorządu szkolnego : ………………………………………………………   

Członek – przedstawiciel Rady Rodziców : …………………………………………. 

       

 

Wynik ustalenia (*utrzymanie oceny, podwyższenie oceny ) :    

..................................................................................................................................... 

Ocena ustalona przez Komisję: ............................................................................... 

Uzasadnienie : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

………………………… 

………………………… 

*niepotrzebne skreślić. 

 
 


