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ROZDZIAŁ  I 

Postanowienia  ogólne 

§ 1. 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 

Ocenianie 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, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów 
nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów 

danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

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

3. 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) 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 Publicznym Gimnazjum w Biadaczu;  

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w PG  
w Biadaczu;  

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach   
i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 2. 

1. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

§ 3. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na lekcji organizacyjnej lub przed rozpoczęciem  realizacji 
każdego działu informują uczniów o: 

a) 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; 



b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Odnotowują to w dzienniku lekcyjnym. 

2.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z Ocenianiem 
Wewnątrzszkolnym i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. 

3. Wychowawca klasy we wrześniu na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zapoznaje 
 z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem 
 w dzienniku lekcyjnym. Rodzice nieobecni mają możliwość zapoznania się z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym 
na następnym spotkaniu z wychowawcą, w bibliotece szkolnej w godz. 800 – 1500 lub na tablicy 
informacyjnej na parterze szkoły. 

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, 

informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

 

§ 4. 

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

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi na zajęciach 
lekcyjnych z danego przedmiotu lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas konsultacji, wywiadówek 
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

4. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach 
nimi nieregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek) 
okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego. 

§ 5 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowaw § 3 ust.1 do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 
3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 6 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 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. 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej 
lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona. 

 

§ 8 



1. 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 niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia. 

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

Skala  i  sposób  ustalania  ocen  bieżących  z  zajęć  edukacyjnych. 

 § 9 

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  

 stopień celujący - 6; 
 stopień bardzo dobry - 5; 
 stopień dobry - 4; 
 stopień dostateczny - 3; 
 stopień dopuszczający - 2; 
 stopień niedostateczny - 1, 

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym są ocenami opisowymi. 

§ 10 

1. Ustala się następujące wymagania ogólne na poszczególne oceny: 

 Ocena celująca  - Uczeń posiada zakres wiadomości i umiejętności znacznie szerszy niż wymagania 
programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; 

- wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela; 

- samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, posiada umiejętność 
rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

- uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami 
edukacyjnymi;  

- z wychowania fizycznego – wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności 
techniczne w wybranej dyscyplinie sportu i znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w 
międzyszkolnych zawodach sportowych; 

-  z przedmiotów plastyka i muzyka – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami  
i umiejętnościami uczeń wykazuje się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. 
szkoła muzyczna) lub plastycznej i wykorzystuje te umiejętności w szkole. 

 Ocena bardzo dobra  - uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 
samodzielnie rozwiązuje problemy zadane przez nauczyciela, inne niż w klasie. 

 Ocena dobra  - uczeń samodzielnie, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczno-praktyczne, 
rozumie większość materiału. 

 Ocena dostateczna  - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, jest w stanie czynić dalsze 
postępy w uczeniu się, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela. 

 Ocena dopuszczająca  - uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki wiadomości  

i umiejętności, luźno ze sobą zestawione, bez zrozumienia związków i uogólnień. Pracuje przy pomocy 
nauczyciela, korzysta z jego uwag oraz potrafi rozwiązać proste zadania typowe dla danego przedmiotu, 
posiada braki, ale będzie w stanie nadrobić je w następnym semestrze. 



 Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował nawet minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 
  z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi rozwiązać prostych 
zadań nawet przy pomocy nauczyciela, nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia 
wiedzy i umiejętności. 

§ 11 

1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić ustnie przed lekcją nauczycielowi nieprzygotowanie z 
przedmiotu realizowanego 1 lub 2 razy w tygodniu a trzykrotnie z przedmiotu realizowanego 3-5 razy w 
tygodniu i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

2. Aktywność na lekcji będzie nagradzana znakiem "+" w dzienniku lekcyjnym, może być przeliczana  
w następujący sposób: 

5 (+++++) – ocena bardzo dobra, 
4 (++++)   – ocena dobra, 
3 (+++)     – ocena dostateczna, 

3. W ciągu każdego semestru uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny z danego przedmiotu 
realizowanego 1 - 2 razy w tygodniu, a z pozostałych przedmiotów więcej ocen. 

4. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć 
pozalekcyjnych. 

4a) W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące oznaczenia: 

np – brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie ucznia do zajęć, 

bz – brak zadania domowego, 

bs – brak stroju gimnastycznego, 

bp – brak pracy plastycznej, 

zw – zwolnienie od lekarza, rodziców (prawnych opiekunów), 

K – kartkówka, 

S – sprawdzian, 

odp – odpowiedź, 

A – aktywność, 

Zd. – zadanie domowe, 

przy ocenach bieżących można wpisywać (+) i (-). 

5. Uczeń może otrzymać oceny cząstkowe za kartkówki, prace klasowe, odpowiedzi ustne, prace domowe, 
zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, aktywność na lekcji, prace dodatkowe. 

6. Przedmiotowe ocenianie powinno uwzględniać: 

a) wiedzę przedmiotową, 
b) rozwiązywanie zadań i problemów, 
c) uzasadnianie , argumentowanie , przekonywanie, komunikowanie, 
d) gotowość do stosowania wiedzy z przedmiotu w życiu codziennym. 

 

7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach przedmiotowych. Prac  nie 
kseruje się dla rodziców do domu. 

8. Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić. 

9. Na prośbę ucznia lub rodzica /prawnego opiekuna/ nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego lub 
zeszytu ćwiczeń aktualne oceny z danego przedmiotu. 

10. Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom 
/prawnym opiekunom/ informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka np. zachowanie, 
oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, prac klasowych, i inne ...). 

11. Kartkówka - forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmuje zakres treściowy ostatnich trzech tematów. 
Nauczyciel ma prawo do stosowania kartkówki bez uprzedzenia o niej uczniów, gdyż nie różni się ona od 
bieżącego ustnego kontrolowania przygotowania się uczniów. Czas trwania kartkówek od 5 do 15 minut. 

12. Uczeń może poprawiać oceny z kartkówek  do tygodnia od dnia otrzymania oceny. 



13. Nauczyciel określa termin prac klasowych, sprawdzianów przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem  
i zapisuje w dzienniku lekcyjnym. 

14. Uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe /sprawdziany/ w ciągu tygodnia i nie więcej niż 1 w ciągu 
dnia. 

15. W przypadku nieobecności nauczyciela termin pracy klasowej/sprawdzianu/ jest ustalany po konsultacji  
z innymi nauczycielami. 

16. Nauczyciel ma obowiązek ocenić i podać do wiadomości ocenę z kartkówki, pracy klasowej w ciągu dwóch 
tygodni / wyjątek : referaty, prace z j. polskiego - 3 tygodnie /. Prace pozostają w szkole u nauczyciela 
przedmiotu  jako dokument w  danym roku szkolnym.   

17. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych lub choroby to powinien napisać ją w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

18. Uczeń powinien poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac, za 
wyjątkiem sytuacji losowych. 

19. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana 
ocena jest wpisywana do dziennika. 

20. Uczeń, który nie poprawił oceny w przewidzianym terminie traci prawo do następnych poprawek. 

21. Uczeń może nie pisać prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek jeśli był nieobecny w szkole minimum 
jeden tydzień . 

22. Nie zadaje się zadań domowych na okres przerw świątecznych i ferii oraz na weekend z wyjątkiem sytuacji 
gdy zajęcia z danego przedmiotu odbywają sięw piątek i poniedziałek . 

23. Codziennie przed 1 godziną lekcyjną, wybrany członek Rady Uczniowskiej losuje „Szczęśliwy numerek”. 
Wówczas uczeń, który ma przyporządkowany dany numer w dzienniku lekcyjnym ma prawo być 
nieprzygotowanym do lekcji tzn. może nie być pytanym, nie posiadać zeszytu, książki, może nie pisać 
kartkówki,). 

24. Uczeń, który brał udział w konkursach na etapie rejonowym, wojewódzkim otrzymuje dodatkową cząstkową 
ocenę celującą. 

25. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale 
prowadzącego określone zajęcia. 

26. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio 
po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej /wyjeździe. 

§ 12 

W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, 
indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem 
przestrzegania ogólnych przepisów. 

ROZDZIAŁ  III 

Procedura  ustalania  ocen  klasyfikacyjnych  semestralnych  i  rocznych 
 z  zajęć  edukacyjnych. 

§ 13 

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

stopień celujący - 6; 

stopień bardzo dobry - 5; 

stopień dobry - 4; 

stopień dostateczny - 3; 

stopień dopuszczający - 2; 

stopień niedostateczny - 1, 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku na podstawie organizacji oraz kalendarza roku szkolnego: 



a) w styczniu (koniec I semestru); 
b) w czerwcu (koniec II semestru - ocena roczna). 

4. Oceny śródroczne i roczne są wynikiem systematycznej pracy uczniów w ciągu całego semestru ( roku 
szkolnego).  

5. Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z danego przedmiotu. 

6. Nie dopuszcza się przed klasyfikacją zdawania na wyższą ocenę materiału z danego przedmiotu. Jedyną 
możliwością uzyskania wyższej oceny jest egzamin sprawdzający. 

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

8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali 
określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Klasyfikacja roczna 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.  

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia. 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 14 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie 
nauczania. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 
rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

§ 15 

1.  Na miesiąc przed (semestralnym), rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
nauczyciele są obowiązani poinformować uczniów ustnie na poszczególnych zajęciach edukacyjnych o 
przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych w tym o grożących ocenach niedostatecznych 
(semestralnych), rocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy a wychowawcy 
klas o przewidywanej (semestralnej), rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Na miesiąc przed (semestralnym), rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy klas 
pisemnie powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych za semestr I 
i na koniec roku szkolnego, za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez ucznia w sekretariacie szkoły. W 
następnym tygodniu odbywają się konsultacje dla rodziców. W razie nieobecności rodziców /prawnych 
opiekunów/ wychowawca klasy pisemnie lub telefonicznie powiadamia ich o zaistniałej sytuacji. 

3. Na tydzień przed (semestralnym), rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
nauczyciele oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia ustnie na poszczególnych zajęciach 



edukacyjnych o przewidywanych dla niego (semestralnych), rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej (semestralnej), rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo 
wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w różnych formach, 
np. takich jak: 

a) umożliwienie udziału w miarę możliwości w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacji 
indywidualnych; 

b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenia materiału do uzupełnienia na 
części; 

c) zlecenie prostych dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

d) wskazanie dodatkowej literatury; 

e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

f) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych. 

§ 16 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 19 ust. 6 i 7. 

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej,. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia  gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej. 

4. 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. 

5. „Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim W gimnazjum oraz 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.", 

6. Uczeń, który nie uzyskał ocen pozytywnych z przynajmniej dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. Na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przedstawia pisemnie 
szczegółowe uzasadnienie oceny niedostatecznej wystawionej uczniowi na koniec semestru lub roku 
szkolnego. 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna /semestralna/ może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących postępowania odwoławczego. 

§ 17 

1. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  oraz roczne 
(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych  i uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 
oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 19 ust. 6 i 7; 



b) przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w klasie III obejmującego wiadomości 
 i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,  przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 
języka obcego nowożytnego. 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Statuetkę „Najlepszy absolwent GP w Biadaczu” otrzymuje absolwent , który na koniec klasy trzeciej  
uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75,wzorową ocenę z zachowania  
i co najmniej 75 punktów na 100  z  egzaminu gimnazjalnego. 

4.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje 
się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 
4a W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji  projektu 

edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 
 
4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym 

na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo 
"zwolniona. 

§ 18 

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega 
na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 
podstawie odrębnych przepisówi zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
 z zajęć edukacyjnychi śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Są to oceny opisowe. 

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

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę 
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

ROZDZIAŁ IV 

Procedura ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 

§ 19 

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. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe; 
b) bardzo dobre; 
c) dobre; 
d) poprawne; 
e) nieodpowiednie; 
f) naganne, 



3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej." 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 
szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 20 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego 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 oraz o skutkach ustalenia 
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocena zachowania uwzględnia ustne i pisemne opinie zapisane w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę, 
nauczycieli, pracowników szkoły, opiekuna autobusu szkolnego, ustne opinie kolegów, koleżanek  
o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie 
przyjętych norm etycznych. Nauczyciel informuje ustnie ucznia o wpisaniu uwagi. 

3. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w zeszycie 
usprawiedliwień do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeśli nie dotrzyma terminu ma godziny 
nieusprawiedliwione. 

4. Uczeń z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania nie może pełnić funkcji w klasie, na  terenie szkoły 
 i reprezentować szkoły na zewnątrz . 

§ 21 

1. Oceny z zachowania wystawiane są w ostatnich dwóch tygodniach przed semestralną i roczną Radą 
Klasyfikacyjną na godzinach wychowawczych. 

2. Przed godziną wychowawczą na, której będą wystawione oceny wychowawca wpisuje na karty wystawiania 
oceny zachowania  ilość uwag, ilość godzin nieobecnych usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych,  
spóźnień. 

a)   I  lekcja – uczniowie dokonują samooceny zgodnie z 9 kategoriami; 

 b)   II lekcja – wychowawca analizuje samoocenę uczniów i uzasadnia swoją  propozycję. 

3. Ustalona ocena zachowania jest omawiana przez wychowawcę i zatwierdzana na Klasyfikacyjnej Radzie 
Pedagogicznej. 

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących postępowania odwoławczego. 

 

§ 22 

Procedura  wystawiania  oceny  z  zachowania: 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. 
2. Wychowawca wybiera w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów to zdanie, które najlepiej 

charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów oraz innych członków społeczności 
szkolnej.  

3. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych punktów w danej kategorii.  
4. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniu końcowym. 
5. Dziewięć kategorii opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. 
 



I.  Stosunek  do  nauki -  biorąc pod uwagę możliwości, wkład pracy i chęci uczeń osiąga wyniki: 

4. maksymalne, 
3. dość wysokie, 
2. przeciętne, 
1. raczej niskie, 
0. zdecydowanie zbyt niskie. 

 
II.  Frekwencja: 

4. Uczeń nie ma nie usprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 
3. Uczeń nie ma  nie usprawiedliwionych nieobecności, ma niewielką ilość spóźnień (do 3)  
2.  Uczeń ma nie usprawiedliwione nieobecności ( do 7 ) lub spóźnienia ( 4-7 ). 
1.  Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( 8-12 ) lub spóźnienia (8-15) 
0. Uczeń nagminnie spóźnia się (powyżej 15) lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 

  ( powyżej 15 ) . 

 
III. Takt  i  kultura  w  obcowaniu  z  ludźmi: 

4. Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana 
jest życzliwością w stosunku do otoczenia w czasie lekcji, przerw, dojazdów autobusem szkolnym, 
imprez szkolnych, nie ma uwag . 

3. Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury 
słowa - (1 uwaga zapisana w dzienniku lekcyjnym). 

2. Zdarzyło się dwukrotnie, że zachował się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad swoimi   emocjami, 
użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie. 

1. Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmu - (3 uwagi). 
0. Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny - nie stara się nawet  

 o zachowanie kultury w prowadzeniu rozmowy - (4 uwagi i więcej). 
 

IV. Rozwój  własnych  uzdolnień  i  zainteresowań: 

4.  Uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach wyrównawczych, kołach naukowych, 
zainteresowań pracuje nad samokształceniem i uzyskuje sukcesy biorąc udział w konkursach 
wewnątrzszkolnych, wojewódzkich konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych 
pozaszkolnych ( nagrody, dyplomy, wyróżnienia ). 

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych, kołach naukowych, zainteresowań, zajęciach wyrównawczych 
lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wysoki poziom wiedzy  
w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. 

2. Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań albo prosi 
nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji do 
poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni. 

1. Uczeń nie jest zainteresowany samo rozwojem, satysfakcjonuje go uzyskaniem przeciętnych stopni 
 w nauce szkolnej, nie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych. 

0. Uczeń nie jest zainteresowany samo rozwojem ani uzyskaniem choćby przeciętnych wyników w nauce 
szkolnej.  

 
V.    Dbałość  o  wygląd  zewnętrzny: 

4. Uczeń dba o swój wygląd,  jest zawsze czysty,  stosownie ubrany i uczesany oraz posiada strój sportowy 
i apelowy, posiada obuwie zmienne w okresie jesienno – zimowym  /październik – kwiecień/. 

3. Zdarzyło się (1 - 2 razy), że ubiór, brak obuwia zmiennego lub wygląd ucznia(np. niestosowna fryzura, 
farbowanie włosów, makijaż, pomalowane paznokcie ) oraz zachowanie higieny budziło zastrzeżenia.  

2. Kilkakrotnie (3 – 5 razy) zwracano uczniowi uwagę za niestosowność ubioru, wyglądu lub niedbałość  
o higienę. 

1. Uczniowi trzeba często przypominać o higienie i odpowiednim ubiorze. 
0. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi. 

 
VI.    Sumienność  i  poczucie  odpowiedzialności: 

4. Uczeń zawsze w ustalonym terminie  wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań oraz dobrowolnie 
podejmuje się dodatkowych obowiązków np. przygotowanie dekoracji, gazetek szkolnych, udział  
w uroczystościach szkolnych, organizowanie imprez klasowych, otrzymuje pochwały. 



3. Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, czasami 
podejmuje dobrowolne zobowiązania. 

2. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu prac 
 i zadań, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania. 

1. Często nie dotrzymuje ustalonych terminów niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu prace  
i zadania, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.  

0. Uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie 
podejmuje dobrowolnych zobowiązań. 

 
 

VII. Postawa  moralna  ucznia: 

4. Uczeń szanuje godność swoją i innych, pracę swoją i innych, mienie publiczne, własność prywatną, 
jest koleżeński, zawsze reaguje na polecenia nauczyciela, jest aktywny na tle  klasy i szkoły, aktywnie  
pracuje w SU klasowym i szkolnym, nie niszczy  sprzętu szkolnego. 

3. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzegalne przejawy zła, stara się nie  uchybiać 
godności własnej i innych osób, szanuje pracę własną i innych, szanuje mienie publiczne i prywatne, 
jest koleżeński, pomaga innym w nauce, reaguje na polecenia nauczyciela. Zdarzyło się, że 1 raz 
odstąpił od wyżej wymienionych zasad. 

2. Zdarzyło się kilka razy /2-3/ , że uczeń odstąpił od wyżej wymienionych zasad. 
1. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na 

przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej 

społeczności, nie wykazuje szacunku do pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów 
o pomoc, często też unika pracy na rzecz klasy, szkoły.  

0. Uczeń jest nieuczciwy, nie reaguje na polecenia nauczyciela, obojętny na przejawy zła, jest 
inicjatorem bójek, sytuacji konfliktowych, wykazuje brak poczucia godności, pracy, mienia, unika lub 
odmawia pomocy innym. 

VIII.  Przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa: 

4. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, podczas jazdy autobusem szkolnym, w 
czasie imprez szkolnych, nie bije, nie prowokuje sytuacji sprzyjających niewłaściwemu zachowaniu. 

3. Zdarzyło się  ( 1 raz ) , że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub 
zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę   

2. Dwukrotnie  trzeba było uczniowi  zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub 
powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych, niekiedy lekceważy takie zagrożenie, ale 
reaguje na zwrócone mu uwagi. 

0. Uczeń stwarza zagrożenie lub lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo 
zwracanych uwag. 

IX. Postawa  wobec  nałogów  i  uzależnień: 

4. Uczeń nie ulega żadnym nałogom czy uzależnieniom, swoją postawą zachęca innych do 
naśladownictwa. Czynnie wspomaga staranie innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. Nie 
stwierdzono u ucznia żadnych nałogów. 

0. Stwierdzono, że uczeń palił papierosy, pił alkohol, zażywał narkotyki w szkole, w czasie dojazdów 
autobusem szkolnym, poza szkołą. 

 
X. Udział ucznia  w projekcie edukacyjnym. 

5.  Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego projektu, wzorowo 
pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu, wykazał się umiejętnością 
dokonania samooceny i wyciągania wniosków.  

4. Uczeń aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie wykonywał 
powierzone mu zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole, wspierał innych członków zespołu. 

3. Uczeń uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, współpracował 
w zespole, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.  

2. Uczeń brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych 
członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.  

1. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu, mimo wsparcia udzielanego przez 
pozostałych członków zespołu lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego 
harmonogramu działań i konfliktów w zespole.  



0. Uczeń odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonywał żadnych 
zadań, mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, jego postawa była lekceważąca, celowo 
utrudniał pracę innym. 

 

§ 23 

 
  Oceny  wystawia  się według  następujących  zasad: 

1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał  0  punktów nie może mieć oceny wyższej niż 

poprawna.  

2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra. 

3. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (kradzież, chuligaństwo, 

podpalenie, narkomania, alkohol, zamierzone pobicie zagrażające zdrowiu i życiu należy uczniowi 

wystawić ocenę naganną niezależnie od liczby uzyskanych punktów. 

4. W innych przypadkach sumuje się punkty w poszczególnych kategoriach  

( I - IX ) i stosuje się poniższą tabelę  przeliczeniową: 

Łączna  ilość  punktów Ocena  całościowa 

33 – 36 wzorowa 

28 – 32 bardzo  dobra 

21 – 27 dobra 

15 – 20 poprawna 

10 – 14 nieodpowiednia 

0 – 9 naganna 

 

Dla uczniów biorących udział w realizacji projektu edukacyjnego oceny zachowania wystawia się 
według następujących zasad: 

1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna. 

2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż dobra. 

3. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej( kradzież, chuligaństwo, podpalenie, 
narkomania, alkohol, zamierzone pobicie zagrażające zdrowiu lub życiu, należy uczniowi wystawić ocenę 
naganną, niezależnie od liczby uzyskanych punktów. 

4. W innych przypadkach sumuje się punkty w poszczególnych kategoriach ( I –X ) i stosuje się poniższą 
tabelę przeliczeniową.  

 

Łączna liczba punktów Ocena całościowa 

37-41 wzorowa 

31-36 bardzo dobra 

24-30 dobra 

17-23 poprawna 

11-16 nieodpowiednia 

0-10 naganna 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Warunki  i  sposób  przekazywania  rodzicom  (prawnym opiekunom)  informacji 
 o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce,  zachowaniu. 

§ 24 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują  rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) 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; 

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oceniania zachowania; 

b) kryteriach oceniania zachowania; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§ 25 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) nieobecni mają możliwość zapoznania się z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym 
na następnym spotkaniu z wychowawcą, w bibliotece szkolnej w godz.800 – 1500 lub na tablicy informacyjnej 
na parterze szkoły. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z w/w dokumentem własnoręcznym podpisem w 
dzienniku lekcyjnym. 

§ 26 

1. Oceny są jawne dla  rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicom (prawnym opiekunom) podczas 
konsultacji, wywiadówek z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nie kseruje się prac do domu. 

4. Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 
aktualne oceny z  danego przedmiotu. 

§ 27 

1. Na miesiąc przed (semestralnym), rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
wychowawcy klas pisemnie powiadamiają  rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach 
niedostatecznych na koniec semestru I i na koniec roku szkolnego, za pisemnym potwierdzeniem odbioru 
przez ucznia w sekretariacie szkoły. W następnym tygodniu odbywają się konsultacje dla rodziców.  

2. W razie nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy pisemnie lub telefonicznie 
powiadamia ich o zaistniałej sytuacji. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 28 

Ustala się następujące formy przekazu  informacji rodzicom (prawnym opiekunom): 
1. Zebrania ogólne - wywiadówki. 
2. Konsultacje.   
3. Spotkania indywidualne w razie potrzeby. 
4. Rozmowy telefoniczne w razie potrzeby. 
5. Pisemnie powiadomienia o grożących ocenach niedostatecznych na koniec semestru I i na koniec roku 

szkolnego. 
6. Informacja elektroniczna. 



ROZDZIAŁ  VI 

Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  (semestralna)  ocena  

klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna zachowania  
została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. 

§ 29 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 30 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 
oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

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

3. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

4. 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 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

a) skład komisji; 
b) termin sprawdzianu;  
c) zadania (pytania) sprawdzające; 
d) wynik sprawdzianu;  
e) ustaloną ocenę. 

6. Do protokołu w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dołącza się 
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 31 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 
b)  wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

d)  pedagog; 
e)  psycholog; 
f)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
g)  przedstawiciel rady rodziców. 

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

a) skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c) wynik głosowania; 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 



4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 32 

1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 jednej niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w przypadku rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

3. Przepisy § 25  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 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 VII 

Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

§ 33 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym 
planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 
rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę w wyjątkowych sytuacjach na 
egzamin klasyfikacyjny jak w § 16 ust. 2 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

§ 34 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 
 i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

6. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 



7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem , który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza 
szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, 
który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza szkołą; 

b)  skład komisji; 
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
d) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
e) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego; 
f) uzyskane oceny. 

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

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 35 

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo 

"nieklasyfikowana". 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna; może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego i zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum. 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego i zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII 

Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych semestralnych i rocznych. 

§ 36 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach 
na ocenę dopuszczającą. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole,  
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później 
jednak niż do końca lutego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji; 
b) termin egzaminu poprawkowego; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu poprawkowego; 
e) uzyskaną ocenę. 

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

8.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 37 

1. 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.  

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
i powtarza klasę,  z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia  gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej. 

ROZDZIAŁ IX 

Procedura  przeprowadzania  egzaminów  sprawdzających  rocznych 

§ 38 

1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się gdy uczeń lub rodzic (opiekun prawny)  nie zgadza się z oceną 
nauczyciela inną niż ocena niedostateczna i wnosi o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności. 

2. W następnym dniu po otrzymaniu oceny rocznej uczeń lub rodzic (opiekun prawny)  może wystąpić z 
pisemną prośbą do dyrektora szkoły o 

3. Egzamin musi odbyć się na dwa egzamin sprawdzający z podaniem oceny na jaką uczeń chce zdawać. dni 
przed planowanym terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

4. Uczeń zdaje egzamin przed czteroosobową komisją w skład, której chodzi: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji; 

d) rzecznik praw ucznia lub wychowawca klasy – jako członek komisji. 

5. Pytania egzaminacyjne są zgodne z przedmiotowym systemem oceniania z danego przedmiotu. Stopień 
trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się dany uczeń. 

6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: 

a)  skład komisji;  
b) termin egzaminu;  
c) pytania egzaminacyjne;  
d) wynik egzaminu; 
e) ocenę ustaloną przez komisję.  

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

8. Nie ma prawa zdawania egzaminu sprawdzającego uczeń, który uchylał się od bieżącego oceniania i nie 
miał minimalnej liczby ocen z danego przedmiotu. 



9. Protokół z egzaminu sprawdzającego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

ROZDZIAŁ  X 

Procedura  przeprowadzania  egzaminów  gimnazjalnych 

§ 39 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. 

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

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

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 150 min. 

b) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii – 150 min.; 

c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego – 60 min. 

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych 
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego  

i włoskiego. 

a) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację do 20 września  
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego, 
podają również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym, 

c) uczniowie którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie 
wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

d) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 
podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części 
trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego: 

a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia  lub 

b) uczeń  wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub 

c) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część 
egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację 
o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się  
w protokole. 

5. 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 gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 
 

ROZDZIAŁ  XI    

Postanowienia  końcowe 

§ 40 



1. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów reguluje Przedmiotowy System Oceniania. 

2. Ocenianie Wewnątrzszkolne będzie podlegało ewaluacji i modyfikacji zgodnie z przepisami prawnymi 
dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz opiniami nauczycieli, uczniów i rodziców. 

3. Ocenianie Wewnątrzszkolne jest elementem Statutu Publicznego Gimnazjum w Biadaczu. 

4.  Ocenianie Wewnątrzszkolne wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 

 

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

( podpis dyrektora) 

 


