
Załącznik nr 1 do Statutu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W  PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W GRĘBKOWIE

Po ewaluacji przyjęty do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2016r.

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/08/16 z dnia 29.08.2016r.

WSO opracowano z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz 
z 2016r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pu -
blicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warun-
ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecz-
nie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).
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Załącznik nr 1 do Statutu

ROZDZIAŁ I

Ogólne zasady funkcjonowania WSO

§ 1

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, obowiązuje w Publicznym Gimnazjum  im. Jana Pawła II 
w Grębkowie od dnia 29.08.2016r.

2. WSO stanowi załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Grębkowie.

3. WSO jest zgodny z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z dnia 23.12.91 r. nr 120, poz. 526 i 527) z ustawą z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) , rozporządzeniem Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasy-
fikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) oraz z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i  
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  
społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113), ze Statutem i Regulaminem Gimnazjum. 

4. Integralną częścią WSO jest Przedmiotowy System Oceniania, zwany dalej PSO, określający szczegółowe wymaga-
nia dla wszystkich zajęć edukacyjnych w Gimnazjum, ale z wszystkich przedmiotów obowiązuje zasada: 0 – 29% 
ocena niedostateczna, 30% –49 % ocena dopuszczająca, 50% – 70% ocena dostateczna, 71% – 91 % ocena dobra, 
92% – 99% ocena bardzo dobra, 100 %- ocena celująca.

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

6. Ocenianie bieżące odbywa się systematycznie i planowo, uwzględnia różne formy aktywności ucznia.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani o postępach w nauce i zachowaniu dzieci według 
zasad określonych w  rozdziale VII.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy  
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikają-
cych ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zaję-
ciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udo-
stępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) według zasad określonych w rozdziale VII.

11. Oceny z religii regulują odrębne przepisy.

12. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ II

Cele i zakres WSO

§ 1

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu uczynienie z oceny szkolnej akceptowanego przez rodzica (pra w-
nego opiekuna) i ucznia narzędzia kierowania rozwojem intelektualnym i psychicznym poprzez:

A. Jasne i zrozumiałe dla ucznia formułowanie wymagań na poszczególne oceny szkolne.

B. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i jego zachowaniu oraz o postępach w tym  
zakresie.

C. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

D. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze  
i jak powinien się dalej uczyć.

E. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

F. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i  nauczycielom informacji  o postępach i  trudnościach  
w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

G. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

§ 2

2. Ocenianie wewnątrzszkolne w Publicznym Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Grębkowie obejmuje:

A. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-
rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, tzn.:

— wymagań programowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

— wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania- obowiąz-
kowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Β. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

Χ. Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali podanej w  rozdziale VIII §1 ust.  
6 i 7.

∆. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Ε. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-
wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Φ. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
 i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
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Γ. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  rocz-
nej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali podanej w  rozdziale VIII §1 ust. 6 i 7.
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ROZDZIAŁ III

Obowiązki nauczyciela i wychowawcy

§ 1

Nauczyciel ma obowiązek:

1. Podać rejestr wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny  wynikające z realizowanego przez siebie programu  
nauczania (PSO).

2. Określić kryteria oceny form aktywności, terminy i sposoby ich sprawdzania (PSO).

3. Na początku każdego roku, na lekcji organizacyjnej, ustnie poinformować uczniów, a rodziców na zebraniu rodzi-
cielskim o:

A. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen kla-
syfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , wynikających z realizowanego przez  
siebie programu.

B. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodnie z rozdziałem VI.

C. Sposobach i terminach informowania rodziców i uczniów oraz zasadach udostępniania prac pisemnych, 
zgodnie z rozdziałem VII. 

D. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, zgodnie z  rozdziałem XIII.

4. Na miesiąc przed klasyfikacją ustnie poinformować ucznia o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach,
 i zaznaczyć te oceny ołówkiem w dzienniku lekcyjnym (informacja dla wychowawcy).

5. Na trzy dni   przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustnie poinformo-
wać uczniów o ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania  
i wpisać te oceny do dziennika długopisem.

6. Formach dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz  
możliwości psychofizycznych w stosunku do ucznia zgodnie z rozdziałem V.

7. Udostępniać uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania,  zgodnie z rozdziałem VII.

§ 2

Wychowawca ma obowiązek :

1. Na początku roku szkolnego, uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej, a rodziców (prawnych opiekunów)  
na pierwszym zebraniu ustnie poinformować o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania z za -
strzeżeniem rozdziału XII, fakt ten odnotować w dzienniku lekcyjnym.

2. Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów 
i ich rodziców o Warunkach Realizacji Projektu, który stanowi załącznik do WSO.
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3. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformować pisemnie rodzi-
ców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach negatywnych (niedostatecznych), zgodnie z  rozdziałem 
VII.

4. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformować pisemnie rodziców 
(prawnych opiekunów) uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, z zastrzeżeniem rozdziału  
VII.
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ROZDZIAŁ IV

Zasady zwolnień z zajęć 

wychowania fizycznego, drugiego języka obcego, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

§ 1

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć na czas określony lub do końca danego etapu  
edukacyjnego.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

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

4. Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno 
- pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z  wadą 
słuch, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego naucza-
nia, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oce-
ny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo "zwolniona".

7. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na pisemne oświadczenie rodziców 
(prawnych opiekunów) o rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach.
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ROZDZIAŁ V

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

§ 1

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych oraz możliwości psychofizycznych w stosunku do ucznia: 

A. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń  
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia,

B. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia,

C. posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficz-
nych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) lub inną opinię poradni  
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- na podstawie tej opinii,

D. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwi-
czeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii,

E. nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjali-
stycznej, który objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania in -
dywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  psychofizycznych 
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  Dotyczy to uczniów:

— przewlekle i czasowo chorych,

— tzw. słabszych z kłopotami w nauce,

— z zaburzeniami komunikacji językowej,

— zaniedbanych, ze środowisk patologicznych, z rodzin niewydolnych wychowawczo,

— powracających z zagranicy, 

— z rodzin obcokrajowców mieszkających w Polsce,

— wybitnie zdolnych, wykazujący uzdolnienia i różne predyspozycje,

— znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie czy traumie.

2. Nauczyciel ustala wymagania dla uczniów, o których  mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

3. Obszary dostosowania obejmują: 

Α. Warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne.

Β. Zewnętrzną organizację nauczania.

Χ. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania 
w PSO).
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4. Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

A. Dla  uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotu nauczania: język polski

• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,

• dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie,

• wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury,

• wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje,

• odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego,

• formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady,

• częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wy-
jaśnień,

• dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za kla -
są,

• zwiększenie ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

Β. Dla uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania: język angielski, język rosyj-
ski

• zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania,

• pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie,

• odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany,

• wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań na dany 
temat.

C. Dla uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania: matematyka, fizyka, che-
mia

• częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie za-
sady poglądowości,

• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie wyma-
gań nie może zejść poniżej podstawy programowej),

• podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części),

• wydłużanie czasu na wykonanie zadania,

• podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień,  
mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania,

• zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać,

9



Załącznik nr 1 do Statutu

• zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

∆. Dla uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania: muzyka, zajęcia artystyc z-
ne, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne

• zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie 
z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia),

• wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych,

• podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowy-
wanie w działaniu,

• pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych,

• liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia,

• w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt  
pracy.

E. Dla uczniów słabo widzących:

• właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna,  
zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność),

• udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej,

• podawanie modeli,  przedmiotów,  konstrukcji  geometrycznych do obejrzenia z  bliska  lub na kartkach 
większego formatu,

• zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie  
i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie czasu na wykonanie określonych za-
dań),

• umożliwienie uczniowi korzystania z audiobooków lektur szkolnych, 

• częste zadawanie pytania „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań 
wzrokowych.

F. Dla uczniów słabo słyszących:

• zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od okna,

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu ucznia zwrócony twarzą w jego stronę,

• należy mówić do ucznia wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, upewniając się, czy polecenia 
kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia - w przypadku trudności zapewnić mu do-
datkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie,

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych,

• pisanie ze słuchu – należy stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko tekstów utrwalonych, w oparciu 
o znane mu słownictwo. Można także to zadanie zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu,
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• przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, 

• przy ocenie osiągnięć ucznia należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy, a także jego 
stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 

Γ. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją , dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  
w zakresie przedmiotów nauczania: muzyka, zajęcia artystyczne, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia tech-
niczne

• zawsze uwzględniać trudności ucznia,

• w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykła-
dzie,

• dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania,

• dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, udzielać instruktażu,

• podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, 
przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

• włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

H. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją , dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  
w zakresie przedmiotu nauczania: język angielski, język rosyjski

• dawać łatwiejsze zadania,

•  nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie  
słówek, zwrotów,

• dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek,

• w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je prze-
sadnie poprawnie,

• nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, anto-
nimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,

•  w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie 
ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,

• przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,

• w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków),

• podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycz-
nymi charakterystycznymi dla języka obcego,

• prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,

• dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
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• liberalnie oceniać poprawność językową i graficzną pisma,

• oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.

I. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją , dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  
w zakresie przedmiotu nauczania: język polski

• nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych  
tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania,

• dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub  
sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu,

• starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów,

• czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, 

• uwzględniać trudności w rozumieniu treści,  szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać 
więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu,

• częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad ich poprawą, oce-
niać poprawność i sposób wykonania prac,

• dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, 
a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie,

• dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,

• błędów nie omawiać wobec całej klasy,

• w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, plano-
wania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

• pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów,

• nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach,

• podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, 
styl, kompozycja itd.),

• dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby  
skracać wielkość notatek,

• w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie,

• pozwalać na wykonywanie prac na komputerze.

J. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją , dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  
w zakresie przedmiotów nauczania: matematyka, fizyka, chemia

• naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypo-
minać i utrwalać,
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• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pyta-
ny,

• w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidło -
wo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,

• w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,

• można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,

• uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji  
chemicznych itp.,

• materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje

• oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny,

• oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna.

Κ. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją , dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)  
w zakresie przedmiotów nauczania: biologia, geografia, historia

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,

• w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie 
z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać,

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,

• wprowadzać  w  nauczaniu  metody  aktywne,  angażujące  jak  najwięcej  zmysłów  (ruch,  dotyk,  wzrok,  
słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,

• zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pi -
semnych odpowiedzi ucznia,

• przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie,

• często oceniać prace domowe.

L. Dla uczniów zwolnionych z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego:

• uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, 
wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
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ROZDZIAŁ VI

Sprawdzanie osiągnięć ucznia

§1

Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:

1. Wypowiedzi ustne. 

2. Prace pisemne.

3. Wyszukiwanie informacji i operowanie nimi.

4. Prace domowe.

5. Ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych.

6. Rozwiązywanie zadań problemowych.

7. Umiejętność wyciągania wniosków.

8. Praca w grupach.

9. Projekty.

§ 2

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

1. Test wielokrotnego wyboru. 

2. Test zadań otwartych (sprawdziany).

3. Wypracowanie klasowe.

4. Dyktando.

5. Odpowiedź ustna.

6. Ćwiczenia praktyczne.

7. Inne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej.

§3

Częstość pomiaru osiągnięć uczniów:

1. Diagnoza wstępna- określenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w klasach I na podstawie zaświadczeń  
o wynikach sprawdzianu oraz sprawdzian kompetencji "na wejście" (wrzesień/ październik).

2. Diagnoza kształtująca - badanie poziomu wiadomości i umiejętności w trakcie procesu kształcenia w klasach II-  
w maju, w klasach III- próbny egzamin gimnazjalny (styczeń).

3. Diagnoza sumująca - określenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów klas III (egzamin zewnętrzny).
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§ 4

Zasady przeprowadzania sprawdzianów:

1. Nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie prac kontrolnych, których za-
kres przekracza trzy ostatnie tematy lekcyjne.

2. Jeżeli znajomość terminu sprawdzianu będzie wykorzystywana do dezorganizacji procesów badania po-
stępów ucznia (ucieczki, nieobecności), nauczyciel ma prawo nie precyzować terminu sprawdzianu.

3. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału, wymagania i formę sprawdzianu.

4. Liczba prac kontrolnych jest ograniczona do 3 w tygodniu i 1 w ciągu dnia.

5. Ilość drobnych prac pisemnych obejmujących materiał z trzech ostatnich tematów nie jest limitowana.  
Uczeń nie musi być poinformowany o takim sprawdzianie wcześniej.

6. Sprawdzian należy dostosować do możliwości uczniów, wobec których dostosowano poziom wymagań.

7. Nauczyciel w ciągu 2 tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu powinien ocenić pracę, omówić wyniki,  
dokonać  
z uczniami poprawy błędów.

8. Nauczyciel gromadzi sprawdziany w swojej dokumentacji i przechowuje do końca danego roku szkolne-
go.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i  ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu 
podczas klasowych zebrań rodziców. Na prośbę rodzica prace mogą być udostępnione także w innym terminie.
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ROZDZIAŁ VII

Sposoby i terminy informowania rodziców i uczniów oraz zasady udostępniania prac pisemnych

§1

Formy kontaktu nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów):

1. Kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicami może odbywać się poprzez:

• zebranie ogólnoszkolne (wywiadówka),

• zebranie klasowe (inicjatywa wychowawcy lub rodziców),

• dni otwarte dla rodziców,

• indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela, 

• indywidualna konsultacja z inicjatywy rodzica,

• wywiadówki "przedmiotowe" z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

• wizyta nauczyciela w domu rodzinnym ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub po 
uzgodnieniu z dyrektorem,

• wycieczki, rajdy, ogniska, zawody sportowe, uroczystości szkolne

• w uzasadnionych sytuacjach obecność rodzica na zajęciach szkolnych po uzgodnieniu z nauczycielem.

2. Kontakt pośredni nauczycieli z rodzicami może odbywać się poprzez:

• rozmowę telefoniczną,

• korespondencję listowną,

• list gratulacyjny,

• zapisanie oceny w zeszycie przedmiotowym,

• informacje w prasie (gazeta szkolna), na tablicy osiągnięć uczniów, strona internetowa,

• nagranie imprez i uroczystości szkolnych na nośnikach danych,

• zapis w zeszycie klasy,

• świadectwo szkolne, dyplomy, nagrody.

§2

Terminy i sposoby informowania rodziców.

1. Każdego roku, na pierwszym spotkaniu z rodzicami (we wrześniu), wychowawca ustnie informuje rodziców (opie-
kunów prawnych) o szczegółowych zasadach oceniania zachowania, wymaganiach edukacyjnych, formach aktyw-
ności podlegających ocenie, kryteriach oceny tych form, terminach i sposobach ich sprawdzania.
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2. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach  
niedostatecznych z zastrzeżeniem pkt. A- D oraz rozdziału III §2 ust.4.

A. Ustala się pisemną formę powiadomienia rodziców przez wychowawcę (zawiadomienie podawane przez  
ucznia),

B. Rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o potwierdzenie podpisem zawiadomienia, 

C. Zawiadomienie przechowywane jest u wychowawcy do następnej klasyfikacji,

D. W  przypadku, gdy kontakt osobisty z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest trudny do nawiązania wy-
chowawca zawiadamia o przewidywanych ocenach niedostatecznych listem poleconym (potwierdzenie 
nadania listu przechowuje wychowawca do następnej klasyfikacji).

3. Wychowawca klasy przeprowadza w I i II semestrze wywiadówki o charakterze informacyjnym oraz wywiadówkę  
po zakończeniu I semestru.

4. Na spotkaniu  po zakończeniu  I  semestru  przekazuje  informację  o  osiągnięciach  ucznia  obejmującą  wszystkie 
przedmioty oraz ocenę zachowania ucznia. 

5. Nauczyciel przedmiotu ustnie uzasadnia wystawioną ocenę. 

§ 3

Terminy i sposoby informowania uczniów:

1. Wychowawca na pierwszej godzinie wychowawczej ustnie informuje uczniów o szczegółowych zasadach ocenia-
nia zachowania.

2. Nauczyciel na początku każdego roku, na lekcji organizacyjnej, ustnie informuje uczniów o wymaganiach eduka -
cyjnych, formach aktywności podlegających ocenie, kryteriach oceny tych form, terminach i sposobach ich spraw-
dzania.

3. Nauczyciel na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej ustnie informuje ucznia o przewidy-
wanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych i zaznacza te oceny ołówkiem w dzienniku lekcyjnym  
(informacja dla wychowawcy).

4. Nauczyciel na trzy dni przed śródrocznym  i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustnie in-
formuje uczniów o ocenach klasyfikacyjnych i wpisuje te oceny do dziennika w sposób trwały.

5. W trakcie roku szkolnego uczniowie informowani są na bieżąco o:

• zakresie i celach różnych form prac kontrolnych,

• ocenach uzyskanych w wyniku podjętej przez ucznia aktywności i działalności,

• mocnych i słabych stronach swojej pracy,

• działaniach jakie należy podjąć w celu pokonania trudności i osiągnięcia lepszych wyników.

• informacje bieżące przekazywane są przez nauczycieli w formie rozmowy indywidualnej, zapisu w zeszy-
cie przedmiotowym lub pod sprawdzianami, lub w zeszycie klasy.
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§ 4

Zasady udostępniania prac pisemnych:

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

2. W szkole są dopuszczone następujące zasady udostępniania prac pisemnych:

A. Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną na zajęciach edukacyjnych,

B. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do pracy pisemnej swojego dziecka na terenie szkoły, 
w dniach zebrań rodziców i dni otwartych,

C. Prace można obejrzeć w szkole po uprzednim telefonicznym umówieniu się z nauczycielem uczącym da-
nego przedmiotu. 

3. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotyczą-
ca oceniania ucznia jest udostępniana jedynie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Nauczyciel jest obowiązany ustnie uzasadnić ustaloną ocenę, tym samym dostarczyć dokładnych informacji  o po-
stępach i trudnościach. 
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ROZDZIAŁ VIII

Tryb i zasady klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły

§1

Klasyfikacja

1. Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku (rok szkolny podzielony jest na dwa semestry). Datę kończącą  
pierwszy semestr zatwierdza się na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej poprzedzającym dany rok szkolny.

2. Uczeń podlega klasyfikacji:

A. Śródrocznej,

B. Rocznej, 

C. Końcowej w klasie III.

3. Klasyfikacja  śródroczna polega na okresowym podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć  edukacyj-
nych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasy -
fikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, z za-
strzeżeniem §1 ust. 1 niniejszego rozdziału.

4. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć  edukacyjnych i  zachowa-
nia ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny kla -
syfikacyjnej zachowania.

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie III.  Na klasyfikację końcową składają się:

A. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyż-
szej, oraz

B. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w kla-
sach programowo niższych, oraz

C. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się według skali sze-
ściostopniowej, przy czym ocenami pozytywnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt A- E, ne-
gatywnymi- o których mowa w pkt F:

A. Stopień celujący-  6 (cel.)

B. Stopień bardzo dobry-  5 (bdb.)

C. Stopień dobry-  4 (db.)

D. Stopień dostateczny-  3 (dst.)

E. Stopień dopuszczający-  2 (dop.)

F. Stopień niedostateczny-  1 (ndst.)
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7. Ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według następującej skali:

A. Wzorowe- (wz.)

B. Bardzo dobre- (bdb.)

C. Dobre- (db.)

D. Poprawne- (popr.)

E. Nieodpowiednie- (ndp.)

F. Naganne- (ng.)

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

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

Α. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, oraz 

Β. Na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

10. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

11. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oprócz ocen wymienionych w ust. 6 i 7,  
wypełnia się co najmniej dwa razy w roku szkolnym arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania  
ucznia,  uwzględniając  ocenę  efektywności  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  udzielanej  uczniowi,  oraz,  
w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu 
dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 
specjalistyczną.

12. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonuje się 
tylko oceny opisowej  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycz-
nym.

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć obowiązkowych i dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii nauczycieli, ucznia, pracowników 
szkoły i uczniów danej klasy.

14. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidy -
wanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych, zgodnie z  rozdziałem III. 

15. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia o wystawianych ocenach śródrocznych i rocznych w termi-
nie i trybie przewidzianym w rozdziale VII §3 ust.4. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena negatywna (niedosta -
teczna) może być zmieniona tylko  w wyniku egzaminu poprawkowego w trybie ustalonym w rozdziale IX §2.

16. Proponowana przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena roczna  może być  podwyższona zgodnie z  procedurami za -
wartymi w rozdziale XIII.

17. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem rozdziału IX §4.
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18. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do usta -
lenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę cza-
su przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

19. Uczeń nieklasyfikowany może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w trybie ustalonym w rozdziale IX §3.

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 
utrudnia kontynuowanie nauki, należy w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków z za -
strzeżeniem ust. 22.

22. W przypadku otrzymania oceny śródrocznej niedostatecznej, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał w zakresie 
ustalonym z nauczycielem do 31 marca. W przypadku niezaliczenia - ocenę roczną obniża się o 1 stopień z zastrze-
żeniem ust. 23.

23. W uzasadnionych przypadkach,  na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia  Dyrektor  szkoły  
może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zaliczenia materiału z pierwszego semestru, przy czym ostateczny 
termin zaliczenia ustala najpóźniej do końca maja danego roku szkolnego.

§2

Promocja

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne oceny roczne (wyższe od stopnia niedostatecznego). 

2. Promocję otrzymuje również uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  lub egzaminu poprawkowego uzy-
skał ocenę pozytywną z zastrzeżeniem ust.3.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyj-
nego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym  
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, przy czym uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał 
w zakresie ustalonym z nauczycielem do 31 października.

4. W trakcie roku szkolnego, może być promowany do klasy programowo wyższej uczeń, który posiada orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,  
a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie  
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

5. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, dotyczy to ró w-
nież uczniów z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5,  
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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§ 3

Ukończenie szkoły

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli  na zakończenie klasy programowo najwyższej  uzyskał  z obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne (wyższe od oceny niedostatecznej), przystąpił do egzaminu gimna -
zjalnego, który ma charakter powszechny i obowiązkowy oraz wykonał i zaprezentował projekt edukacyjny z za -
strzeżeniem ust. 2, 4 i 6.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach- zdrowotnych, losowych, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego, Dyrektor może zwolnić  ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

3. W przypadku, o których mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpi -
sanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona".

4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza  
ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

5. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

6. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach uczeń może być zwolniony z egzaminu gimnazjalnego, decyduje o tym 
OKE w Warszawie na wniosek Dyrektora szkoły po uprzednim wniosku rodzica do Dyrektora szkoły (zgodnie z od -
rębnymi przepisami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego).

7. O ukończeniu gimnazjum przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu 
na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględnia-
jąc ustalenia zawarte i indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

8. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę gimnazjum  
i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do egzaminu gimnazjalnego.

9. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ IX

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego 

oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia

§ 1

Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego z zastrzeżeniem §2, §3 oraz §4 niniej-
szego rozdziału.

§ 2

Egzamin poprawkowy:

1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń kl. I - III gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzy-
skał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może  
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć arty-
stycznych, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwi-
czeń praktycznych.

3. Decyzję o egzaminie poprawkowym podejmuje Rada Pedagogiczna.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wy-
znacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacje o terminie podaje Dyrektor na radzie klasyfi -
kacyjnej, a wychowawca przekazuje ją zainteresowanym, nauczyciel zaś przekazuje wymagania uczniowi najpóź-
niej w dniu zakończenia roku szkolnego.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

7. W skład komisji wchodzą :

Α. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

Β. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

Χ. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach  komisji na własną proś -
bę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako oso -
bę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

9. Zadania (tematy) części pisemnej oraz pytania części ustnej, ewentualnie zadania praktyczne  przygotowuje na -
uczyciel egzaminujący wg kryteriów zawartych w PSO.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych,  
z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, 
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imię i nazwisko ucznia  oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwię -
złą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń muszą być poinformowani o wyniku egzaminu poprawkowego w ciągu 3 
dni od jego przeprowadzenia. Informacji udziela przewodniczący komisji lub egzaminujący. Rodzice (prawni opie-
kunowie) mają prawo do zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach ucznia oraz wglądu do prac pisemnych  
w obecności członka komisji. 

12. Wynik egzaminu poprawkowego jest ostateczny, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z  
zastrzeżeniem §4 ust. 1, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadze -
nia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 7, jest osta -
teczna.

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu po-
prawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, stosuje się odpo -
wiednio przepisy §4 niniejszego rozdziału .

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem rozdzia -
łu VIII §2 ust. 3.

§ 3

Egzamin klasyfikacyjny:

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 tych zajęciach przekra -
czającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

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

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny za 
zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

Α. Realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

Β. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą,  przy czym egzamin ten  nie obejmuje obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych tj. zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. 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.

6. Dokładny termin egzaminu ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiek u-
nami). Informacje o terminie podaje Dyrektor na radzie klasyfikacyjnej, a wychowawca przekazuje ją zaintereso-
wanym.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym 
zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

9. W skład komisji wchodzą:

A. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

B. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

C. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

10. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku muzyki, zajęć artystycznych, plastyki, techniki, infor-
matyki, wychowania fizycznego ma formę ćwiczeń praktycznych.

11. Zadania i pytania egzaminacyjne ewentualnie zadania praktyczne przygotowuje nauczyciel egzaminujący zgodnie  
z PSO.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzami-
nu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne 
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

13. Komisja w ciągu 3 dni od przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązana poinformować ucznia i  
jego rodziców (opiekunów prawnych) o jego wyniku. Informacji udziela przewodniczący komisji lub egzaminujący.  
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach ucznia oraz wglądu do 
prac pisemnych w obecności członka komisji.

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 i  §4 niniejszego roz-
działu .

15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch ob o-
wiązkowych zajęć edukacyjnych- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

§ 4

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami doty-
czącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-
nych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia za -
kończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły po-
wołuje komisję, która: 

A. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

B. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ustępie 3 pkt. A, przeprowadza się w formie pi-
semnej i ustnej.
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5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informa-
tyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłosze-
nia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt A, w wy -
znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora  szkoły 
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt A wchodzą:

A. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

B. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

C. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt B, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji  
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt B wchodzą:

A. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

B. Wychowawca oddziału,

C. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

D. Pedagog szkolny,

E. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

F. Przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Komisja, o której mowa w ust. 10, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgło-
szenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej licz-
by głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę za -
jęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komi -
sji; termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; imię i nazwisko ucznia; zadania sprawdzające; ustaloną ocenę 
klasyfikacyjną z zastrzeżeniem ust. 16.

13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

14. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 10, sporządza się protokół, zawierający w szczególności: imiona i na-
zwiska osób wchodzących w skład komisji; termin posiedzenia komisji; imię i nazwisko ucznia; wynik głosowania; 
ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 16.
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15. Protokoły, o których mowa w ust. 12 i 14, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

16. Ustalona przez komisję 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 ne-
gatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu po -
prawkowego.
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ROZDZIAŁ X

Ogólne wymagania edukacyjne

§1

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

A. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

• nie spełnia wymagań programowych na ocenę dopuszczającą,

• nie  opanował  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności  programu  nauczania  w  danej  klasie,  
a braki w wiadomościach i  umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i  umiejętności  
z danych zajęć edukacyjnych,

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy na-
uczyciela.

B. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował pełnego zakresu wymagań na poziomie podstawowym (określonym w PSO),

• stosuje wiadomości w sytuacjach typowych powtarzanych na zajęciach, naśladując podane na początku 
lekcji wzorce, 

• wykonuje zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy i wsparciu nauczyciela,

• rozpoznaje elementarne dla danego przedmiotu zjawiska i sytuacje,

• potrafi skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela,

• współpracuje z grupą przy wsparciu kolegi lub nauczyciela,

• potrafi bezpiecznie posługiwać się podstawowymi pomocami naukowymi.

C. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

• spełnia wymagania przedmiotowe na poziomie podstawowym, określonym w PSO,

• umie zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych, odtwarza rozwiązania, z  którymi się już ze-
tknął, 

• rozwiązuje zadania, polecenia schematyczne, ciągle powtarzane i ćwiczone na lekcjach, (bezpośrednio 
użyteczne) w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia, 

• potrafi analizować dane, porównywać i opisywać podstawowe dla przedmiotu zjawiska, 

• umie skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy,

• potrafi współpracować w grupie, wykonując polecenia lidera o małym stopniu trudności,

• wypowiada się ustnie, nie naruszając kryterium komunikatywności, a napisany przez niego tekst, mimo 
błędów, jest czytelny i zrozumiały.
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∆. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

• spełnia wymagania programowe na poziomie podstawowym, a ponadto opanował zakres  poziomu oce-
ny dobrej (określony w PSO),

• sprawnie i samodzielnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych,

• zna i  rozumie podstawowe pojęcia i  twierdzenia oraz rozwiązuje problemy zadania stanowiące istotę 
struktury danego przedmiotu,

• potrafi przedstawić w innej niż na lekcji formie, hierarchizować i porządkować dane omawianych zjawisk, 

• umie  samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł wiedzy,

• uczestniczy w działaniu grupy, ponosi współodpowiedzialność za efekty pracy grupy,

• na ogół poprawnie wyraża się w mowie i piśmie, potrafi bronić swoich poglądów. 

E. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

• spełnia wymagania na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej (określone w PSO),

• stosuje wiadomości w sytuacjach nowych, nietypowych, które nie wystąpiły wcześniej na zajęciach,

• wykonuje zadania trudne, złożone, proponuje oryginalne pomysły rozwiązań,

• potrafi wartościować, uogólniać i interpretować omawiane zjawiska,

• sam dociera do różnych źródeł wiedzy i tworzy bazy danych 

• negocjuje, dochodzi do porozumienia z członkami grupy, potrafi ustalić plan działania

• poprawnie wyraża swoje myśli w mowie i piśmie, celowo stosując różne środki ekspresji językowej.

F. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

• posiadł wiedzę i umiejętności programu nauczania danych zajęć edukacyjnych w klasie i twórczo rozwija  
własne uzdolnienia,

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycz-
nych  
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykracza-
jące poza program nauczania w danej klasie,

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  i innych kwalifikując 
się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia.

2. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele w PSO.
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ROZDZIAŁ XI

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

§1

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie informacji otrzymanych od innych nauczycieli, pracowników 
szkoły, opinii klasy, samooceny ucznia.

2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

B. Postępowanie zgodnie 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.

3. Dla uczniów, którzy realizują projekt gimnazjalny wprowadza się dodatkowe kryterium oceny zachowania- Udział  
ucznia w realizacji  projektu gimnazjalnego.

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:

A. Zachowanie wzorowe: 

• Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

• Uczeń godnie i z honorem reprezentuje  szkołę, dba o jej tradycje, postępuje zgodnie z Regulaminem 
Gimnazjum. 

• Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana 
jest życzliwością w stosunku do otoczenia. Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i sto-
sownie ubrany. 

• Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot arkuszy ocen, książek do biblioteki, sprawdzia -
nów, przekazywanie usprawiedliwień itp.) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowa -
nych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.

• Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące niebezpie-
czeństwa. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich  
wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście 
z nałogu czy uzależnienia.  

• Uczeń dba o kulturę swojego języka, nigdy nie używa wulgaryzmów, cały czas bogaci swój język. 

• W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy 
zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej 
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i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom  zarówno w na-
uce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole  
lub poza nią.

• Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyj-
nego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 
umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

B. Zachowanie  bardzo dobre

• Uczeń  ma niewielką  liczbę  godzin  nieusprawiedliwionych  nieobecności  lub  spóźnień  (łącznie  do  10). 
Uczeń zwykle postępuje zgodnie z regulaminem szkoły, dba o jej tradycje.

• Uczeń zwykle zgodnie postępuje z regulaminem szkoły, dba o jej tradycje.

• Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się  zachowanie kultury słowa,  
umie dyskutować. Zdarzyło się (1 - 2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły za-
strzeżenia. 

• Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania czasami podej-
muje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie. 

• Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub 
zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń pa -
lił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się.    

• Uczeń zwykle wyraża się prawidłowo, nie używa wulgaryzmów. 

• Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybić godności 
własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę mienie publiczne i prywatne; nie  uchyla się od pomo-
cy kolegom w nauce i innych sprawach, życiowych angażuje się w pracę na rzecz zespołu. 

• Był aktywnym  uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi  
członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

C. Zachowanie dobre

• Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedli-
wionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 15 godzin). 

• Zdarzyło się, że uczeń (1-2 razy) postąpił niezgodnie z regulaminem szkoły bądź nie zadbał o  tradycje 
szkoły. 

• Zdarzyło się(1-2 razy), że uczeń zachowywał się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użył  
mało kulturalnego słownictwa w rozmowach lub dyskusjach. 

• Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się  z powierzo-
nych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

• Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodo-
wać (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagro-
żenia, albo reaguje na zwracane uwagi.      
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• Zdarza się , że uczeń nie wyraża się prawidłowo po polsku, ale nie używał wulgaryzmów.

• Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich  
lub nie zareagował na ewidentnych przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał 
dostatecznego szacunku do pracy własnej lub cudzej naraził na nie znaczny uszczerbek mienie publiczne 
albo prywatne, odmówił koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie nie uchyla się od prac na rzecz ze-
społu. 

• Współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem 
zadania.

D. Zachowanie  poprawne

• Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba spóźnień i nie usprawie-
dliwionych nieobecności wynosi od 16 do 25 godzin). 

• Uczeń zwykle postępuje niezgodnie z tradycjami szkoły, nie dba o jej honor. 

• Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach. Czasami 
(kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niedostateczną dbałość o higienę. 

• Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub nie chętnie i nie zbyt starannie wykonuje powie-
rzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywią-
zuje. 

• Często zachowanie ucznia stwarza  zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i  nie zawsze 
reaguje na zwracane uwagi.

• Uczeń nie wyraża się prawidłowo po polsku i używa wulgaryzmów lecz reaguje na uwagi  nauczycieli.

• Uczeń w swoim postępowaniu nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na  przejawy zła, nie 
ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje  
szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na 
rzecz zespołu lub w jego składzie.

E. Zachowanie nieodpowiednie

• Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i nieuspra-
wiedliwionych nieobecności przekracza 25 godzin).

• Uczeń nie jest zainteresowany  przestrzeganiem tradycji szkoły, nie dba o jej honor, nie  przestrzega jej re-
gulaminu. 

• Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny -nie stara się nawet o zachowanie 
kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. Uczeń zwykle nie dba o higienę i nie reaguje na 
zwracane uwagi.  

• Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac  i  zadań, nie po-
dejmuje dobrowolnych zobowiązań.

• Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmie-
nia swojej postawy mimo zwracanych mu uwag. Stwierdzono, że uczeń  pali papierosy lub zdarzyło się, że 
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uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią (np. na  
szkolnej wycieczce). 

• Uczeń nie wyraża się prawidłowo po polsku, używa wulgaryzmów i nie reaguje na uwagi nauczycieli.

• Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów 
zła nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika  
lub odmawia podejmowania, jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołów. 

• Współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem 
zadania, przy czym jego działania były podejmowane po interwencji opiekuna projektu.

F. Zachowanie naganne

• Uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

• Nie przestrzega Statutu i Regulaminu Gimnazjum.

• Jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia.

• Przejawia różne formy agresji.

• Ulega nałogom.

• Był karany i nadal wchodzi w konflikt z prawem. 

• Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

5. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, nie może mieć wyższej oceny zachowania niż nieodpowiednia.
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ROZDZIAŁ XII

Przedmiotowy system oceniania

§ 1

Kontrakt z uczniami:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny - uwzględniając różne formy aktywności.

3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia po-
wrotu do szkoły.

5. Uczeń może poprawić niezadowalającą go ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzo-
nych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami. 

6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu, uczeń może uzyskać zgodę 
na przedłużenie terminu poprawy.

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

8. Uczeń pisze poprawę pracy klasowej tylko raz a poprawiona ocena (otoczona kółkiem) nie wpływa na ocenę koń-
cową.

9. Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymagają zapowiadania.

10. Sprawdziany, o których mowa w ust. 9 nie podlegają poprawie.

11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na trzy dni przed klasyfikacją.

12. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

13. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

14. Uczeń , który opuścił więcej niż 50% lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu.

15. Może nie być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby ocen.

16. Dla uczniów, o których mowa w ust. 15 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny (na wniosek rodziców).

17. Każdy uczeń ma prawo do zaliczania mu dodatkowych ocen  za wykonane prace nadobowiązkowe.

18. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to prac klasowych).  
Nieprzygotowanie zaznaczamy „ •”.
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ROZDZIAŁ  XIII

Procedury uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 1

1. Termin poprawy nauczyciel ustala z uczniem (po zajęciach lekcyjnych).

2. Forma poprawy może być pisemna lub ustna, a z przedmiotów tj. wychowanie fizyczne, plastyka, informatyka, za -
jęcia techniczne– sprawdzian praktyczny.

3. Uczeń , który nie spełni w/w warunków  ma szanse poprawy tylko egzaminem klasyfikacyjnym.

4. Ocenę z zachowania uczeń może poprawić tylko egzaminem klasyfikacyjnych.
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ROZDZIAŁ XIV

Uwagi Końcowe

§ 1

1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i   „-„ przy ocenach cząstkowych.

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” za aktywność :

• za 3 plusy- ocena bdb.

• za 2 plusy- ocena db.

• oraz stosowanie ”-” za brak pracy domowej: za 3 minusy ocena negatywna (niedostateczna).

3. Uczeń może poprawić oceny niedostateczne przynosząc pracę domową na następną lekcję.
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