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OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE UCZNIÓW 

W  GIMNAZJUM im. Henryka Sienkiewicza W  KONOPISKACH 

 

§ 1 

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.). 
2. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek na początku roku szkolnego złożyć  deklarację o 

udziale dziecka w lekcjach religii/etyki. 

3. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

4. Zasady udziału uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne 

przepisy: 

a) Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie realizowane są we wszystkich klasach 

gimnazjum. 

b) Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w 

zajęciach. 

c) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

d) Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi 

działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności: wspierać wychowawczą rolę 

rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować postawy 

prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. 

e) Na realizację zajęć w gimnazjum przeznacza się w szkolnym planie nauczania w 

każdym roku szkolnym, w ramach godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w każdej 

klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.  

 

§ 2 

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 w szkole 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) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o 

tym, co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić 

d) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

e) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia odbywa 

się poprzez e-dziennik, konsultacje indywidualne, zebrania z rodzicami, drogą 

pisemną. 
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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§ 3 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i  rodziców ( prawnych opiekunów ), 

2) ustalenie  klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji  rocznej w oparciu o oceny bieżące, 

3) egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich. 

a) Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

- w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

- w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności  

- z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii; 

- w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego. 

b) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń  przystępuje z tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

c) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie 

podstawowym  i na poziomie rozszerzonym. 

d) Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 

kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

e) Uczeń , który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, przystępuje do egzaminu 

z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z 

tego języka na poziomie rozszerzonym,  na wniosek rodziców ucznia. 

4) w Gimnazjum ocenie podlegają: 

- postępy i osiągnięcia uczniów z obowiązkowych i nadobowiązkowych 

przedmiotów 

- nauczania, 

- zajęcia z religii i/lub etyki 

- zachowania. 

5) Oceny bieżące ,klasyfikacyjne śródroczne ,roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych 

ustala się wg skali 
a)  Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  ustala się w 

stopniach według następującej skali: 
- stopień celujący 

- stopień bardzo dobry   

- stopień dobry   

- stopień dostateczny   

- stopień dopuszczający   
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- stopień niedostateczny   

b) Oceny bieżące, śródroczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

  
1. Oceny bieżące 2. Oceny śródroczne 

6 celujący  lub cel  

5 bardzo dobry  lub bdb  

4 dobry lub db  

3 dostateczny  lub dst   

2 dopuszczający  lub dop 

1 niedostateczny  lub ndst 

 

c) W ocenach bieżących/śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” za 

wyjątkiem ocen: 1-/ndst- i 6+/cel+, oraz skrótu „np” oznaczającego 

nieprzygotowanie ucznia do zajęć, „nb”-nieobecność oraz nk-stanowiący ocenę 

śródroczną nieklasyfikowany. 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  nie są średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

6) oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 4 

1. We wrześniu każdego roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować 

uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Wymagania edukacyjne udostępnia się uczniom i rodzicom w 

bibliotece szkolnej, klasopracowniach i na stronie internetowej szkoły. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

 

§ 5 

1. Wszystkie oceny cząstkowe, śródroczne i roczne są jawne dla ucznia i jego rodziców  

(prawnych opiekunów). Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia    jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).  Prace nie są wydawane do 

domu celem uniknięcia  niepotrzebnych nieporozumień. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Oceny cząstkowe, śródroczne, roczne zapisywane są w e-dzienniku lekcyjnym.. 
4. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach na bieżąco :  

- podczas indywidualnych spotkań, 

- podczas konsultacji, 

- na zebraniach z rodzicami. 
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§ 6 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 

podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia, 

d) nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a – c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie 

ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. 

3. Uczeń ten może ponadto skorzystać z zajęć prowadzonych przez szkolnego pedagoga. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  techniki,  zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5.  Język angielski realizowany jest w grupach międzyoddziałowych. 

Uczeń rozpoczynając naukę w gimnazjum zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy 

zaawansowania na  podstawie testu przygotowanego przez nauczycieli języka 

angielskiego. 

Po każdym okresie klasyfikacji uczeń może zostać przeniesiony do innej grupy 

zaawansowania w zależności od postępów w nauce i opinii nauczyciela uczącego. 

 

 

§ 7 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony  

      z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej  o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach na czas określony w tej opinii. 

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

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” lub 

,,zwolniona”. 

4. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,  a nie z całych zajęć wychowania 

fizycznego- w tym celu uczeń musi przedstawić stosowne zwolnienie 

 

 

§ 8 
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1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca gimnazjum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego.  

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub ,,zwolniona”.    

 

 

 

§ 9 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia  określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i oceny zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się 1 raz w ciągu roku szkolnego na 

przełomie styczeń / luty. 

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa 

odpowiednio w § 10 i § 11. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców ( prawnych 

opiekunów ) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie 7 dni 

poprzez e-dziennik, a o ocenach niedostatecznych  w terminie 30 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poprzez e-dziennik oraz pisemne 

powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę. Uczeń ma prawo 

ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę z danego przedmiotu. W tym celu zwraca 

się z ustną prośbą do nauczyciela o podanie zakresu materiału niezbędnego do zaliczenia 

treści programowych na ocenę wyższą. Uczeń ma obowiązek zaliczyć odpowiednie partie 

materiału jednorazowo lub sukcesywnie w czasie podanym przez nauczyciela. W 

przypadku niedotrzymania ustalonego terminu, uczeń otrzymuje ocenę zaproponowaną 

przez nauczyciela. 
6. O osiągnięciach  edukacyjnych uczniów rodzice ( prawni opiekunowie) są informowani 

na bieżąco podczas zebrań śródrocznych i końcoworocznych , na ustalonych przez 

Dyrektora konsultacjach indywidualnych  oraz poprzez e-dziennik. 
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7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 10 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po konsultacji z innymi nauczycielami 

uczącymi w tej klasie oraz ucznia danej klasy. 

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

zachowania. 

4. Ocenę śródroczną i roczną  klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne 

 

§ 11 

1. Wymagania edukacyjne : 

- Wymagania konieczne ( K ) obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne  

o w dalszym kształceniu. 

- Wymagania podstawowe ( P ) obejmują wiadomości i umiejętności, które są 

stosunkowo łatwe do opanowania, niezbędne w dalszej edukacji, bezpośrednio 

użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym. 

- Wymagania rozszerzone ( R ) obejmują wiadomości i umiejętności, które są 

pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, przydatne, ale nie 

niezbędne w dalszej edukacji, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

- Wymagania dopełniające ( D ) obejmują wiadomości i umiejętności, które są twórczo 

naukowo ponadprogramowe związane z treściami nauczania, wymagają wielu operacji 

myślowych ( uogólnienia, wnioskowania, redukcji, dedukcji ).  

2. Metody oceny osiągnięć ucznia ( narzędzia oceniania wiedzy i umiejętności )  : 

1. Obserwacja pracy ucznia. 

2. Kontrola wypowiedzi ustnych ucznia. 

3. Kontrola w formie pisemnej: 

- krótka odpowiedź w formie pisemnej 

                - wypracowanie 

                - test osiągnięć szkolnych 

                - konkurs 

4. Prezentacja wyników pracy ucznia w formie graficznej 

5. Prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi. 

6. Osiągnięcia w grach dydaktycznych. 

7. Samodzielne planowanie i prowadzenie obserwacji. 

8. Wnioskowanie na podstawie dokonywanych obserwacji. 

9. Samodzielne projektowanie prostych doświadczeń. 

10. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. 

11. Praca w grupach, zespołach. 

3. Ocena cząstkowa może mieć trojaki charakter: 

1) obligatoryjny, to znaczy, że każdy uczeń winien ją zaliczyć w określonym 

czasie, 

2) fakultatywny, to znaczy, że jej otrzymanie jest uwarunkowane tokiem lekcji  

    i aktywnością samego ucznia, 
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3) śródsemestralny klasyfikacyjny, gdy nauczyciel stosuje taką formę. 

4. Obok ocen bieżących nauczyciel może stawiać znaki „+”, i „-„ oznaczające    

                odpowiednio ocenę nieco wyższą lub nieco wyższą od wymienionej w § 3. pkt. 1e. 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wyrażone w stopniach jak 

                w § 3 pkt.1e, bez możliwości stawiania znaków „+” i  „-„.  

6. Oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

7.  Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych ( śródrocznych i rocznych ): 

6 – stopień celujący ( cel ) – otrzymuje uczeń, który : 

               - posiada wiadomości i umiejętności ponadprogramowe w danej klasie, 

               - umie formułować problemy i rozwiązywać je w sposób nietypowy, 

               - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

               - potrafi swobodnie stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, 

               - osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu 

                 regionalnym, wojewódzkim, krajowym, 

               - sprostał wymaganiom K, P, R, D. 

      5 – stopień bardzo dobry ( bdb ) -  otrzymuje uczeń, który : 

               - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe   

          w danej klasie, 

              - potrafi zastosować zdobytą wiedzę w różnych , nowych sytuacjach, 

              - umie korzystać z różnych źródeł informacji, 

              - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte  

                 programem, 

              - sprostał wymaganiom K, P, R, D. 

                 4 – stopień dobry ( db ) – otrzymuje uczeń, który : 

              - opanował w dużym stopniu wiadomości i umiejętności programowe 

                 w danej klasie, 

             - poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych, prostych 

                           zadań teoretycznych i praktycznych, 

             - sprostał wymaganiom K, P, R. 

     3 – stopień dostateczny ( dst ) – otrzymuje uczeń, który : 

              - opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe  

                 w danej klasie, 

              - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą  

                nauczyciela, 

              - sprostał wymaganiom K, P. 

    2 – stopień dopuszczający ( dop ) -  otrzymuje uczeń, który : 

             - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach programowych, ale braki  

               te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

             - zna podstawowe zagadnienia programowe, 

             - rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu  

                trudności 

             - sprostał wymaganiom K. 

    1 – stopień niedostateczny ( ndst ) – otrzymuje uczeń, który : 

             - nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne  

                do dalszego kontynuowania nauki, 

                         - nie zna podstawowych zagadnień programowych, 

             - nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań 

               teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

             - nie sprostał wymaganiom K. 
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8. Prace pisemne ( sprawdziany, testy, prace klasowe ) są obowiązkowe  

      i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel w ciągu dwóch 

     tygodni zapoznaje uczniów z uzyskaną z pracy pisemnej oceną 

9. Uczeń, który nie pisał pracy  z przyczyn losowych ma obowiązek napisać tę pracę w 

terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po uprzednim uzgodnieniu  

      z nauczycielem. Jeśli nie wywiąże się z obowiązku otrzymuje ocenę  

      niedostateczną, bez możliwości poprawy w innym terminie. 

10. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z obowiązkowej pracy pisemnej powinien ją 

poprawić wyłącznie w terminie 2 tygodni od rozdania prac. Daną pracę uczeń zalicza 

tylko jeden raz. 

11. Prace pisemne obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji nie muszą 

być zapowiedziane i oceny z tych prac nie podlegają poprawie. 

12. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bieżących: 

- przy 1 godzinie tygodniowo zajęć 1 raz w semestrze; 

      - przy 2 lub więcej zajęciach tygodniowo 2 razy w semestrze; 

      - z  zajęć wychowania fizycznego 3 razy w semestrze 

      bez otrzymania oceny niedostatecznej, o ile zgłosi ten fakt nauczycielowi przed   

      lekcją. 

13. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej, trwającej tydzień i więcej dni 

usprawiedliwionej nieobecności. 

14. Ocena śródroczna, roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

15. Uczeń  ma możliwości poprawy w formie ustnej lub pisemnej całości materiału 

semestralnego. 

 

 

§ 12 
 

1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania. 

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec  

I semestru i na koniec roku szkolnego. 

3. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały semestr. 

4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w ust. 20 jako 

zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w ust. 21 

jako zachowania negatywne. 

5. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania: 

a. wzorowa 

b. bardzo dobra 

c. dobra 

d. poprawna 

e. nieodpowiednia 

f. naganna 

6. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na: 

a. stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych 

b. dbałość o piękno mowy ojczystej 

c. udział ucznia w konkursach 

d. zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy. Okazywanie 

szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły 

f. szanowanie mienia szkoły 

g. dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych 
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7. Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez  ucznia 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 tego regulaminu. Ponadto na ocenę zachowania mają 

wpływ: 

a. samoocena ucznia, 

b. opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy,  

sformułowana w toku dyskusji, 

c. opinia nauczyciela wychowawcy. 

8. Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma prawo i 

obowiązek wpisywania w e -dzienniku pozytywnych i negatywnych uwag oraz 

przyznawania punktów każdemu z uczniów. 

9. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie 

zachowania uczniów do wychowawcy lub innego nauczyciela. 

10. Zarówno dodatnie jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego osoby do 

e –dziennika  

11. Wychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia przed 

każdym zebraniem z rodzicami i informować rodziców o ilości zgromadzonych punktów 

przez dziecko. 

12. O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez 

wychowawcę lub innego nauczyciela. 

13. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego 

zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach funkcjonowania 

Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w Gimnazjum w Konopiskach 

14. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o przewidywanej ocenie oraz sposobach i formach zdobycia oceny wyższej  

zachowania. 

15. Ustalona ocena  zachowania jest oceną ostateczną. 

16. W wyjątkowych sytuacjach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma prawo 

odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb odwoławczy. 

Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 

17. O ocenie ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością decyduje wychowawca po konsultacji 

zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 

18. Formy i sposoby uzyskiwania oceny wyższej  zachowania . Uczeń ubiegający się o ocenę 

wyższą  zachowania zobowiązany jest wykonać prace na rzecz szkoły ustalone przez 

Zespół Wychowawczy 

 

19.  Procedury ubiegania się o ocenę wyższą zachowania: 

1) Uczeń ma prawo ubiegać o wyższą ocenę  z zachowania spełniając odpowiednie 

warunki; 

Otrzymując propozycję oceny semestralnej , bądź końcowo rocznej  z zachowania , 

uczeń może zwrócić się z ustną prośbą do wychowawcy o uzyskanie oceny wyższej . 

a) Uczeń ubiegający się o ocenę nie może być w konflikcie z prawem, 

b) Nie może być odnotowany jako uczeń wagarujący, 

c) Nie może rażąco zaniedbywać swoich obowiązków, 

d) Nie może być sprawca przemocy wobec innych . 

2) Uczeń ubiegający się o wyższą ocenę z zachowania musi wykonać powierzone mu 

przez wychowawcę zadanie do wykonania . 

3) Zadanie musi mieć charakter społeczny i ma służyć bezpośrednio dobru klasy lub 

szkoły. 

4) Powierzone zadanie musi być wykonane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
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5) Uczeń musi wykonać zadanie w terminie ustalonym przez wychowawcę.  

6) Nie wywiązując się w podanym terminie uczeń traci możliwość ubiegania się o 

ocenę wyższą  zachowania. 

 

20. Punktacja dodatnia: 

 

Lp Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

1. 100% frekwencji w semestrze na zajęciach 

dydaktycznych 

+20 raz w semestrze 

 

2. 

Praca w kołach zainteresowań, udział w zajęciach  

pozalekcyjnych (uczestnictwo musi być  

udokumentowane) 

+10 raz na semestr 

3. Wypełnianie obowiązków w samorządzie klasowym +10 raz na semestr 

4. Wypełnianie obowiązków w samorządzie szkolnym +10 raz na semestr 

5. Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym +30 raz na semestr 

6. Współorganizowanie uroczystości i innych imprez 

klasowych, szkolnych, środowiskowych i 

sportowych 

+10 każdorazowo 

7. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej 

murami 

+10 każdorazowo 

 

 

 

8. 

Udział w konkursach przedmiotowych: 

* etap szkolny  

*etap rejonowy  

*etap wojewódzki – 

- laureat  

 

+15 

+30 

+50 

+100 

każdorazowo 

 

 

9. 

 

 

 

Udział w konkursach artystycznych i innych: 

* szkolnych  

*gminnych 

* powiatowych 

* wojewódzkich 

- miejsca (1-3) miejsce I, II, III  

* ogólnopolskich [I-III] 

 

+10 

+15 

+20 

+40 

+100,+70,+30 

+100,+70,+30 

każdorazowo 

 

 

 

 

10. 

Udział w zawodach sportowych: 

* gminnych 

*powiatowe 

miejsca I, II, III 

* region – udział 

miejsca I, II,III 

* wojewódzkie  

- miejsca (I,II,III)  

*ogólnopolskie  

miejsca I,II,III 

 

+10 

+10 

+20,+15,+10 

+20 

+20,+15,+10 

+40 

+30,+25+20 

+100 

+50,+40, +30 

każdorazowo 

11. Praca na rzecz klasy, szkoły i  społeczności lokalnej 

(wolontariat np. Caritas) 

+10 każdorazowo 

12. Udział w projekcie edukacyjnym (poza projektem 

realizowanym obowiązkowo), szczególne 

zaangażowanie w realizację obowiązkowego 

projektu edukacyjnego. 

+10 Każdorazowo 

 Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza +10 raz na semestr 
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Lp Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

13. nią – okazuje szacunek nauczycielom, innym 

pracownikom szkoły i kolegom  

 

14. Właściwe reagowanie na niepożądane zachowania +10 każdorazowo 

 

15. Brak godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  

Punktualność, brak spóźnień w semestrze  

+10 

+10 

raz na semestr 

16. Brak negatywnych uwag w zeszycie wychowawcy w 

ciągu semestru 

+10 raz na semestr 

17. Pomoc niepełnosprawnym kolegom  +30 raz na semestr 

18. Wzorowo wypełniane obowiązki  dyżurnego  +20 +15 +10 

+5 

raz na semestr 

19. Inicjatywa własna ucznia (np. przygotowanie 

materiałów na zajęcia z wychowawcą, dodatkowe 

prace ) 

+10 każdorazowo 

20. Zaangażowanie w przeprowadzanie akcji 

odbywających się na terenie szkoły  

+10 raz na semestr 

21. Przestrzeganie Regulaminu stroju i wyglądu ucznia 

(brak makijażu, nie farbowanie włosów, schludny 

strój) 

+20 raz na semestr 

22. Troska i dbałość o mienie szkoły + 5 każdorazowo 

23 Systematyczne korzystanie ze zbioru biblioteki 

szkolnej 

+20 raz w semestrze 

24 Udział w akcjach charytatywnych (zbiórka zakrętek, 

baterii, i In) 

+10 raz semestrze za 

każdy udział w 

akcji 

21. Punktacja ujemna: 

 

Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

1. Przeszkadzanie na lekcji -5 każdorazowo 

 

2. Nieprzestrzeganie i niewykonywanie zarządzeń oraz  

poleceń dyrektora i nauczycieli 

-5 każdorazowo 

 

3. Wulgarne słownictwo -10 każdorazowo 

 

4. Zaśmiecanie otoczenia -5 każdorazowo 

 

5. Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, 

innych  

pracowników szkoły ,w szkole i poza nią w trakcie 

dowozów 

-10 każdorazowo 

 

6. Umyślne niszczenie mienia szkoły ,np. 

niszczenie stolików lekcyjnych, krzeseł , pisanie po 

ścianach, ławkach, w toaletach itp. 

oprócz pokrycia kosztów naprawy 

 

-20 każdorazowo 

 

7. Umyślne zniszczenie cudzej własności -20 każdorazowo 
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Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

 

8. Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły 

-10 każdorazowo 

 

9. Fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, 

niszczenie  

dokumentów 

-10 każdorazowo 

 

10. Strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły  -5 każdorazowo 

 

11. Farbowanie włosów -25 raz na semestr 

12. Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach 

szkolnych  

(apele, akademie, egzaminy), brak obuwia 

zmiennego 

-5 każdorazowo 

 

13. Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie  

przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od 

grupy  

w czasie zorganizowanego wyjścia 

-10 każdorazowo 

 

14. Używanie telefonów komórkowych, sprzętu 

grającego  

i nagrywającego w celach innych niż edukacyjne na 

terenie szkoły 

-10 każdorazowo 

 

15. Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań -10 każdorazowo 

 

16. Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji  

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, 

zastraszanie,  

naśmiewanie się, szydzenie, obmawianie, przemoc  

psychiczna i fizyczna, agresja w stosunku do 

rówieśników,  

nauczycieli i innych pracowników szkoły 

-30 każdorazowo 

 

17. Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów 

zagrażających  

zdrowiu i życiu oraz ich używanie 

-30 każdorazowo 

 

18. Picie alkoholu/zażywanie narkotyków -50 każdorazowo 

19. Palenie papierosów -30 każdorazowo 

20. Towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym  

narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy na 

terenie  

szkoły i poza nią 

-30 każdorazowo 

 

21. Wnoszenie na teren szkoły alkoholu/narkotyków, 

innych  

używek 

-50 każdorazowo 

 

22. Posiadanie papierosów -30 każdorazowo 

23. Wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu  

pieniędzy lub stwarzanie okoliczności sprzyjających  

wyłudzaniu pieniędzy 

-50 każdorazowo 

 

24. Kradzież, udział w kradzieży -50 każdorazowo 
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Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

25. przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, 

które  

naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste:  

nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www 

– bez  

zgody zainteresowanego – zdjęć, filmów; 

szkalowanie,  

oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y, 

podburzanie  

do negatywnych zachowań) 

-20 każdorazowo 

 

26. samowolne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć  

lekcyjnych ( wagary) 

(3 spóźnienia traktuje się jako 1 godz. lek.  

nieusprawiedliwioną) 

-5 za każdą 

godzinę 

raz w miesiącu 

27. niezwrócenie książek do biblioteki szkolnej - 10 przed 

zakończeniem 

roku szkolnego 

28. Brak zeszytu do kontaktów z rodzicami -5 każdorazowo 

29. Nie systematyczne usprawiedliwianie swoich 

nieobecności 

-5 każdorazowo 

22 Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny 

dobrej zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, uczeń przyczynia się 

do zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej 

oceny zachowania. I tak: 

400 i więcej i maksymalnie minus 15 punktów w ciągu semestru za drobne przewinienia 

np. spóźnienia (wzorowa). Punkty ujemne nie mogą dotyczyć konfliktów z prawem, 

zachowań agresywnych i niewłaściwych wobec innych osób oraz propagowania 

uzależnień w szkole i poza nią. 

300 – 399 i maksymalnie minus 30 punktów w ciągu semestru za drobne przewinienia 

np. spóźnienia (bardzo dobra). Punkty ujemne nie mogą dotyczyć konfliktów z prawem, 

zachowań agresywnych i niewłaściwych wobec innych osób oraz propagowania 

uzależnień w szkole i poza nią. 

200 – 299 (dobra) 

100 – 199 (poprawna) 

0 – 99 (nieodpowiednia) 

Punkty ujemne (naganna) 

23. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania 

wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu 

jednego semestru. 

24. Pod koniec I semestru punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel –wychowawca 

zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego semestru uczeń 

otrzymuje znowu 200 punktów. Pod koniec II semestru zliczone zostają punkty za 

achowanie w II semestrze. 

25. Przy ustalaniu oceny końcowo rocznej bierzemy pod uwagę ilość punktów zdobytych w I 

i II semestrze . Sumujemy ilość punktów i dzielimy przez 2 semestry . 

26. Zakładając, że ocena wzorowa odpowiada 6, bardzo dobra 5, dobra 4, poprawna 3, 

nieodpowiednia 2 a naganna 1 , roczną ocenę z zachowania wylicza się jako średnią z 

oceny za I i II semestr. W przypadku, gdy uczeń za II semestr uzyskał wyższą ocenę niż 
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w semestrze I wychowawca może zaokrąglić ocenę roczną do góry, w przeciwnym 

wypadku w dół. 

27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

      lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia  

      specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

      psychologiczno -  pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

29. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

jest zakazane. W przypadku niestosowania się do zarządzeń uczeń otrzymuje uwagę 

negatywną. Telefon i inne urządzenia elektroniczne  zostaje zabrane i zdeponowane  

       u dyrektora szkoły, a po jego odbiór zgłasza się rodzic. 

30. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem  

     § 12 pkt 10 c, d, 

c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu  szkoły przez ucznia, któremu w szkole  

Co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, 

d) Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  

      a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

31. Ocenę z zachowania ustala wychowawca, a w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów,  

      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

32. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

pedagog,  

- psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

 

§ 13 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzone zostanie, że poziom osiągnięć 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

uczeń taki : 

a) zostaje objęty nauczaniem wyrównawczym z danych zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez wychowawców świetlicy i szkolnego pedagoga; 

b) nauczyciel ( wychowawca ) zorganizuje pomoc koleżeńską dla tego ucznia celem 

stworzenia uczniowi szansy uzupełnienia braków. 

c) nauczyciel przedmiotu wyrównuje braki na konsultacjach indywidualnych z uczniem. 
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§ 14 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

      w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu  usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia, termin egzaminu wyznacza dyrektor 

szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczeń, który z 

przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

5.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

( prawnymi opiekunami ). 

6. Przewodniczący komisji ustala z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

      w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych  

       lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej  

       i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego jest taki sam jak w przypadku 

egzaminu poprawkowego. 

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program  nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

11. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się ,,nieklasyfikowany” lub ,,nieklasyfikowana”. 

 

 

 

 

§ 15 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania oraz 

zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen  

      co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję  

      z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. Uczeń kończy gimnazjum  

       z  wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
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      edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

      zachowania. 

3. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów oraz 

olimpiad przedmiotowych  otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną 

roczną ( śródroczną ). Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu, albo uzyskaniu rocznej ( semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę 

klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji  

i powtarza tę samą klasę 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym 

 

 

 

 

§ 16 

1. Uczeń klasy I i II gimnazjum , który  w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

      z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz  

       wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

       praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Termin jest uzgadniany ustnie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Notatkę ze spotkania sporządza w e-dzienniku lekcyjnym wychowawca 

klasy. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą : 

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

c) nauczycieli prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  

komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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 jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje z porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający : skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
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9. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 

 

 

 

§ 17 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

2. W przypadku odwołania dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające  

      w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli stwierdzone zostaną uchybienia, dyrektor zarządza 

      przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z danego przedmiotu lub zwraca się  

      do wychowawcy o zmianę wystawionej oceny z zachowania. W przypadku 

      nie stwierdzenia  nieprawidłowości zażalenie oddala się. 

3.  Decyzja dyrektora jest ostateczna, treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się 

wnioskodawcy. 

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji przez 

dyrektora o jego przeprowadzeniu. 

5.  Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się 

do egzaminu poprawkowego, z tym, że pytania i zadania przygotowuje się  

     na poziomie wskazanej przez wnioskodawcę oceny. Do osiągnięcia pozytywnego 

          wyniku trzeba wypełnić przynajmniej 95% wskazanych zadań. Negatywny wynik 

    egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny.  

    W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku dyrektor zwraca się  

    do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie oceny zgodnej z wynikiem egzaminu. 

 

§ 18 

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie 

programowo najwyższej ( kl. III ) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli 

ponadto przystąpił do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, do której uczeń uczęszczał. 

 

§ 19 

1. W klasie trzeciej gimnazjum Komisja Okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący: 
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- w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 

- w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

-  w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

Przeprowadzony egzamin obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

2. Uczniowie przystępują do części III egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. 

a) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny pisemną deklarację wskazującą język obcy 

nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym. 

b) Deklarację, o której mowa w punkcie a składa się nie później niż do dnia 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 

miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o: 

- zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji 

- rezygnacji z przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

w przypadku ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, który z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafi 

samodzielnie czytać lub pisać. W przypadku niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do 

części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym uczniowi w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego 

egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”. 

c) Informację o języku obcym nowożytnym, z którego zakresu uczeń przystąpi do 

egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu 

gimnazjalnego. 

d) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa 

dla wszystkich uczniów i obejmuje zakres wymagań z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla poziomu III.0. Uczniowie, którzy w gimnazjum 

kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań drugiego 

etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do trzeciej części egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne dla poziomu 

rozszerzonego obejmują zakres wymagań z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla poziomu III.1. 

e) Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w punkcie d.  

3. Egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

§ 20 

1. Komisja Okręgowa opracowuje, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, 

informator zawierający opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów  oceniania  

      i form przeprowadzania egzaminu, a także przykłady zadań. 

2. Informator jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

§ 21 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu. 
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2. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa : część 

pierwsza i część druga po 150 minut, część trzecia jest zdawana na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym, obie części trwają po 60 minut. 

3. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej 

jednak niż  o 60 minut – każda część egzaminu gimnazjalnego. 

4. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

 

 

§ 22 

1. W celu zorganizowania egzaminu w danej szkole dyrektor Komisji Okręgowej powołuje 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania 

pozostałych członków tego zespołu.  

2. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada Przewodniczący 

Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

3. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego powołuje zastępcę 

Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego nie później niż na 2 miesiące 

przed terminem egzaminu oraz zespół nadzorujący przebieg egzaminu gimnazjalnego  

      na miesiąc przed terminem egzaminu. 

4. W skład zespołu nadzorującego wchodzą: 

a) przewodniczący 

b) co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być 

zatrudniony w innej szkole lub placówce 

c) w skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny powołanego przez 

Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego nie może wchodzić 

wychowawca zdających (wchodzi w życie 01.09.2014) oraz nauczyciele 

przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego. W części trzeciej – nauczyciele języka obcego 

nowożytnego z którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

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

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

 

 

§ 23 

1. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana 

przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się 

egzamin. Opinię przedkładają dyrektorowi rodzice (prawni opiekunowie) ucznia  

      w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

      gimnazjalny. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 

      przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 

      indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego 

     orzeczenia. 

2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych  

      z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni 

      z odpowiednich części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

      uzyskanie tytułu odpowiednio laureata. Zaświadczenie przedkłada się  

      Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. 
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3. Zwolnienie z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego 

wyniku. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z 

uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego 

języka obcego nowożytnego ni niż ten, który zadeklarował, dyrektor szkoły na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego 

nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

 

4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach  

      i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

1) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa 

w ust. 1 i 4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego określonych przez Dyrektora Komisji Centralnej.  

5. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują  

     do egzaminu gimnazjalnego. 

6. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora 

OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły, złożony do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor szkoły składa 

wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

a) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 

obcego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z 

obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

b) Uczniowie, o których mowa w punkcie a mogą na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

7. Uczeń, który jest chory w trakcie egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

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

      w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym 

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

      20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

Uczeń, który nie przystąpił go egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. Uczeń, który w 

danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa 

ukończenia szkoły i w następnym roku roku szkolnym powtarza ostatnią klasę gimnazjum, 

przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza 

ostatnią klasę. 

9. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do 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. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 

      z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. W przypadku o którym  mowa  w  

      zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zamiast wyniku z  
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      egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

10. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić dany 

egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić  

      w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

11. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego: przygotowuje listę uczniów 

przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko 

ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer 

ucznia w e-dzienniku; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym 

przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

13. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny sporządza wykaz 

uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu 

gimnazjalnego, albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego, 

oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz 

dyrektorowi komisji okręgowej. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer 

PESEL ucznia. 

14. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami 

odpowiedzi zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.  

Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o 

dalszym postępowaniu. 

15. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi 

zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną 

część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

16. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu 

gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer 

PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart 

odpowiedzi. 

17. W przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia, 

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część 

egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 

18. Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego: 

a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, 



 22 

b) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w Sali 

egzaminacyjnej, 

c) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część 

egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 

19. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej 

lub dyrektora właściwej Komisji Okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły 

standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

§ 24 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla 

zadań z zakresu: 

a) języka polskiego 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie 

c) matematyki 

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

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

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

przystąpił do części III egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala Komisja Okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników 

ustalonych przez Komisje Okręgowe. Wyniki III części egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym, po raz pierwszy brane są pod uwagę , począwszy od rekrutacji 

uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  

     do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

     Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią 

     dokumentację egzaminu gimnazjalnego, przechowuje Komisja Okręgowa przez okres  

     6 miesięcy.  

3. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik  

      nie wpływa na ukończenie szkoły. 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 

dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku o którym 

mowa w § 23 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 , dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom ( prawnym opiekunom ). 

§ 25 

1. Ocenianie uczniów jest kontrolowane na bieżąco przez Dyrekcję szkoły. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne jest aktualizowane na podstawie przepisów prawnych i 

wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców ( prawnych 

opiekunów). 


