
Załącznik Nr 1  
do Statutu Gimnazjum 

w Jankowie Dolnym  

 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 
I Postanowienia ogólne.  
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 
podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, uwzględniających tę 
podstawę, oraz formułowaniu oceny.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie,  
b. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
c. motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
d. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w 

dydaktyczno – wychowawczej.  
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców,  

b. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  
d. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  



 
II Jawność oceny.  

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez 
siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę 
zespołu.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:  
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu 
nauczania,  

b. Przedmiotowym Systemie Oceniania, dostępnym do wglądu w bibliotece,  
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę 
ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.  

 
 
 
III Tryb oceniania i skala ocen.  

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej 
skali, z następującymi skrótami literowymi:  

- stopień celujący - 6  
- stopień bardzo dobry - 5  
- stopień dobry - 4  
- stopień dostateczny - 3  
- stopień dopuszczający - 2  
- stopień niedostateczny - 1  
2. Dopuszcza się stosowanie znaków: „plus” i „minus” w bieżącym ocenianiu, przy 

założeniu, że znak „+” odpowiada 0,5 wartości oceny, a znak „–” odpowiada 0,25 
wartości oceny.  

3. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena 
śródroczna i roczna będzie wyrażona oceną w skali 1-6.  

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia 



uczniowi na bieżąco, a rodzicom w formie wydruku podczas zebrań klasowych 
odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a 
także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.  

 
IV Ocenianie śródroczne.  
A. Ocena bieżąca.  

1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być 
dokonywane systematycznie.  

2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla 
danego przedmiotu.  

3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki 
sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.  

4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.  

5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.  
6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwające do piętnastu minut).  
7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, 

krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, aktywność, dodatkowo 
wykonane zadania, prace, itp.  

B. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.  
1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania 

jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie 
pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania 
nauczyciela.  

2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie 
godziny lekcyjne. Są obowiązkowo poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

3. Terminy prac klasowych są odnotowywane przez nauczyciela w dzienniku  z 
dwutygodniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego 
tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym 
dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. 
porównawczych.  

4. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch 
tygodni od momentu napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, 



nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.  
5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał 

ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 
szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania 
pozostałych uczniów.  

6. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego 
powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić tylko w przypadku prac 
klasowych z języka polskiego lub matematyki. Zmiana terminu pracy klasowej z 
innego przedmiotu jest zabroniona.  

 
V Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.  
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w 
przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. Skrót 
„np” nauczyciel wpisuje do dziennika.  
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na 
życzenie ucznia.  
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, 
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną 
nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.  
 
VI Wymagania edukacyjne.  

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych 
przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy, przy czym 
podczas klasyfikacji rocznej:  

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
 posiad ł wiedzę i umiejęt      
nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie,  
 samodzielnie i tw órczo rozwija własne uzdoln   posługuje się 
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w 
danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 
wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela  



 uzyska ł tytuł laureata k     im 
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 osi ąga sukcesy       
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub 
posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,  

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
 opanowa ł pełny zakres wie      
nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach,  

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
 nie opanowa ł w pełni wiadomości określonych w programie nauczania 
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie 
przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z 
uwzględnieniem rozszerzeń programowych),  
 poprawnie stosuje wiadomo ści, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń 
programowych),  

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 opanowa ł wiadomości i     
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w 
podstawie programowej,  
 rozwi ązuje (wykonuje)       
średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),  

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
 ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie 
programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem 
uczniów klas programowo najwyższych),  
 rozwi ązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o 
niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).  

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  



 nie opanowa ł wiadomości i umiejętno     
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo 
najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń 
programowych).  

 
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej 

dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.  
3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Wyjątek stanowią przedmioty 
kierunkowe w oddziałach profilowanych (przedmioty realizowane według 
rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty 
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów 
nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu 
kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym).  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i zajęć 
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony 
w tej opinii.  

6. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w pkt. 5 uniemożliwia ustalenia 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niesprawnościami lub z autyzmem, w tym z 



zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  
8. Uczeń niepełnoletni może być zwolniony z zajęć określonych w pkt. 5 i 7, jeżeli jego 

rodzice wystąpią do dyrektora Szkoły z podaniem, w którym wyraźnie zaznaczą, że 
przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

9. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć określonych w pkt. 5 i 7 po 
otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.  

 
VII Klasyfikacja śródroczna i roczna.  
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na 
koniec II semestru.  

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem 
oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie 
jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.  

5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 
oraz wychowawca klasy informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej 
(rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 
zachowania oraz wpisują je do dziennika.  

6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednemu z 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacji o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania podczas spotkania z 
rodzicami.  

7. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel wystawiający ją 
przekazuje w wyznaczonym terminie informację wychowawcy, a ten informuje o tym 
rodziców podczas zebrania. W przypadku nieobecności rodziców wychowawca 
przesyła informację listem poleconym za pośrednictwem sekretariatu.  

8. W przypadku zagrożenia nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania 
wychowawca informuje o tym rodziców podczas zebrania. W przypadku 



nieobecności rodziców wychowawca przesyła informację listem poleconym za 
pośrednictwem sekretariatu.  

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w 
terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej. 

 
 
 

VIII Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych. 
 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.  
2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 
3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują 
oddzielne przepisy Statutu Szkoły 

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z 

wyjątkiem długotrwałej choroby);  
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych;  
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 
niedostatecznych;  

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w 
tym – konsultacji indywidualnych.  

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 
podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu 
poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  



7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 5 lit. a) i b), 
wychowawca klasy odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je 
nauczycielowi przedmiotu.  

8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych 
kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 5. 
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca klasy lub nauczyciel odnotowuje 
na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez 
nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko 
zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą.  

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie 
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 
 
 
 

IX Egzamin klasyfikacyjny.  
1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z powodu określonej w pkt. 1 absencji.  

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

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 



Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku 
zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 
najwyższej lub nie kończy Szkoły.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę 
Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 
uczniem i jego rodzicami.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
zadań praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1-4, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora 
Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5 przeprowadza komisja, 
powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 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.  

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice ucznia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10 lub skład 
komisji (w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 5), termin egzaminu 
klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 



klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 15 oraz rozdziału X.  

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono ocenę 
niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

 
X Egzamin poprawkowy.  
 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego 
składa uczeń lub jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki i zajęć 
laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć 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.  

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.  
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – 

jako przewodniczący komisji,  
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań 
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w rozdziale VI 
pkt. 1 według pełnej skali ocen.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 



pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w 
dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 
ocenę ustaloną przez komisję.  

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

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z 
zastrzeżeniem rozdziału XI, pkt. 10.  

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

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę.  

 
XI Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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.  

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  
 Dyrektor Szko ły albo naucz      – 
jako przewodniczący komisji,  
 nauczyciel prowadz ący dane zajęcia edukacyjne,  



 dw óch nauczy           
takie same zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, 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. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 
którym mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego.  

 
XII Ocena zachowania.  
 

1. Ocena zachowania ustalana jest na podstawie „Kryteriów oceny zachowania 
uczniów”.  

2. Przy ocenie zachowania uwzględnia się samoocenę ucznia oraz opinie nauczycieli.  
3. Wychowawca klasy na początku 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.  



4. 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.  

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 
następującej skali, z podanymi odpowiednikami cyfrowymi:  

a. wzorowe - 6  
b. bardzo dobre - 5  
c. dobre - 4  
d. poprawne - 3  
e. nieodpowiednie - 2  
f. naganne - 1  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych.  

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że 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.  

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji.  

10. 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 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 
danej klasie,  

d. pedagog,  
e. psycholog,  
f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  
g. przedstawiciel Rady Rodziców.  

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 
XIII Promowanie i ukończenie Szkoły.  
 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 
pkt. 3 i 4.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 3.  

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

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia 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.  

5. 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.  

6. Uczeń kończy Szkołę:  
a. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 



programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach 
programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej,  

b. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.  
7. Uczeń Gimnazjum, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę Gimnazjum oraz przystępuje do 
egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 7.  

8. W szczególnych wypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu 
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na 
udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. 
Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) ucznia.  

9. Uczeń kończy Szkołę 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.  

10. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród 
ustanowionych przez Kuratora Oświaty.  


