Rozdział 9
Wewnątrzszkolny System Oceniania
§44

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia,
3) projekt edukacyjny.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego, norm etycznych i „Wewnątrzszkolnego regulaminu
właściwego i bezpiecznego zachowania”.
4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad zawartych
w odrębnym regulaminie. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu nie ma
wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

§ 45

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie

ucznia

o

poziomie

jego

osiągnięć

edukacyjnych

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
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4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o

postępach,

trudnościach

w

nauce,

zachowaniu

oraz

specjalnych

uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie

nauczycielom

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy

dydaktyczno – wychowawczej.

§ 46

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
i

śródrocznych

rocznych

(semestralnych)

ocen

klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach

i

trybie

uzyskania

wyższej

niż

przewidywana

rocznej

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
4) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 47

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z zapisami
w PSO nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
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§ 48

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie zwalnia ucznia od posiadania
minimalnego poziomu wiedzy umożliwiającego dalsze kształcenie.

§ 49

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć.
2. Na podstawie poniższych wytycznych ogólnych nauczyciele poszczególnych
przedmiotów opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania:
1) cele oceniania:
•
•
•
2) sposoby sprawdzania postępów i umiejętności ucznia:
•
•
•
3) kryteria ocen bieżących wynikające ze specyfiki przedmiotu:
•

celujący …

•

bardzo dobry …

•

dobry …

•

dostateczny …

•

dopuszczający …

•

niedostateczny …
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4) oceny ze sprawdzianów i prac klasowych:
•

0%-29% – niedostateczny

•

30%-49% – dopuszczający

•

50%-74% – dostateczny

•

75%-89% – dobry

•

90%-100% – bardzo dobry

•

powyżej 90% + zadanie dodatkowe – celujący

5) punkty zdobyte za rozwiązanie zadania dodatkowego brane są również pod
uwagę przy wystawianiu ocen niższych niż celująca,
6) wszystkie kartkówki i sprawdziany zawierają zadania na ocenę celującą,
7) przy ocenianiu kartkówek nauczyciel może zastosować łagodniejszy system
oceniania,
8) nauczyciele humaniści w ocenianiu prac klasowych mogą stosować kryteria
specjalistyczne uwzględnione w PSO,
9) warunki poprawiania ocen i zaliczania nieobecności na sprawdzianach:
•

uczeń ma prawo w terminie do dwóch tygodni zaliczyć (poprawić)
sprawdzian (kartkówek nie poprawia się z wyłączeniem języków obcych),
na którym był nieobecny (z którego otrzymał niezadawalający go stopień
od 1 o 3). Termin zaliczania (poprawiania) wyznacza nauczyciel na prośbę
ucznia i w porozumieniu z nim (przy dłuższej chorobie termin może zostać
przedłużony przez nauczyciela);

•

poprawa ocen klasyfikacyjnych zgodnie z WSO.

10) udostępnianie do wzglądu prac pisemnych:
•

uczeń analizuje swoją pracę w dniu, w którym jest informowany o wyniku
sprawdzianu, kartkówki, pracy klasowej;

•

nauczyciel ma obowiązek udostępnić do analizy pracę uczniowi w dniu, w
którym informuje o wyniku pracy pisemnej;

•

rodzic (opiekun prawny) może obejrzeć pracę swojego dziecka w
obecności nauczyciela przedmiotu;

11) przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę
stopnie ucznia z poszczególnych obszarów według następującej kolejności
wag:
•

sprawdziany i prace klasowe – waga 1
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•

kartkówki i odpowiedzi ustane – waga 0,8

•

pozostałe – waga 0,5

Powyższe wagi uwzględnione są w arkuszu kalkulacyjnym przygotowanym do użytku
nauczycieli.
12) średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej
i rocznej, obliczana jest według wzoru:

13) średnia ważona ocena za I semestr:

1,6 ≤ W < 2,6 dopuszczający
2,6 ≤ W < 3,6 dostateczny
3,6 ≤ W < 4,6 dobry
4,6 ≤ W < 5,6 bardzo dobry
W ≥ 5,6 celujący

14) średnia ważona ocena roczna:
1,5 ≤ W < 2,5 dopuszczający
2,5 ≤ W < 3,5 dostateczny
3,5 ≤ W < 4,5 dobry
4,5 ≤ W < 5,5 bardzo dobry
W ≥ 5,5 celujący

15) ocenę celującą może otrzymać również uczeń, który uzyskał ocenę bardzo
dobrą i zajął wysokie miejsce w konkursie przedmiotowym na etapie
co najmniej powiatowym;
16) ocenę wyjściową nauczyciel ma prawo podwyższyć biorąc pod uwagę:
•

rozwój ucznia (jakie czyni podstępy w danym czasie),

•

wkład pracy w stosunku do zdolności,

•

szczególne osiągnięcia;

17) dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów ze
specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi:
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•

uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
trudnościach specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani
z uwzględnieniem zaleceń poradni;

•

nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się;

•

w stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane
zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów;

18) rodzaje dysfunkcji (indywidualne dostosowanie zgodne z PSO):
•

dyskalkulia …

•

dysgrafia …

•

dysleksja …

•

dysortografia …

•

inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodne ze wskazaniami poradni

•

uczeń słabo słyszący – uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować
konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania,
ale wymaga to od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy,
w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą
słuchu należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy
ucznia,

a

także

jego

stosunek

do

obowiązków

szkolnych

(systematyczność, obowiązkowość, dokładność);
•

uczeń słabo widzący – wymagania merytoryczne, co do oceny pracy
pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów. Należy
jednak pamiętać o zwiększeniu czcionki do rozmiaru 16. U uczniów
niedowidzących ocenie nie podlega: mylenie liter i cyfr podobnych,
przestawianie i opuszczanie liter, estetyka wykonania prac, poprawność
graficzna pracy;

•

uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej – w przypadku
tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak
i treści wymagań.
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Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności
określone podstawą podstawową. Poprawa prac klasowych odbywać się
będzie przy pomocy nauczyciela.
Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału. Wymagania co
do formy mogą obejmować między innymi:
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,
- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie,
- podawanie poleceń w prostszej formie,
- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
- wolniejsze tempo pracy,
- szerokie zastosowanie zasady poglądowości,
- odrębne instruowanie dzieci,
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

§ 50

1. 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 oraz na czas określony
w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 51

1. Dyrektor szkoły, na wiosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie może dotyczyć
części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
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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 zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 52

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treści
całego działu (lub dużą część działu),
2) testy,
3) sprawdziany,
4) kartkówki nie więcej niż z trzech ostatnich tematów realizowanych nie dłużej
niż pięć godzin lekcyjnych,
5) prace domowe,
6) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
7) wypowiedzi ustne,
8) prace w zespole,
9) testy sprawnościowe,
10) prace plastyczne i techniczne,
11) działalność muzyczna,
12) realizacja projektów edukacyjnych,
13) zadania dodatkowe i prace długoterminowe.
2. W pracy pisemnej ocenie podlega:
1) zrozumienie tematu,
2) znajomość opisywanych zagadnień,
3) sposób prezentacji,
4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
5) i inne kryteria zawarte w PSO.
Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki
przedmiotu; ustala ją i podaje do wiadomości każdy nauczyciel.
3. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź
na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
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1) znajomość zagadnienia,
2) samodzielność wypowiedzi,
3) kultura języka,
4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają umiejętności:
1) planowanie i organizacja pracy grupowej,
2) efektywne współdziałanie,
3) wywiązywanie się z powierzonych ról,
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
5. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy, przy
czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika
z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast
ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać.
6. Każda forma sprawdzania wiedzy musi zawierać zadanie (polecenie) wykraczające
poza podstawy programowe (na ocenę celującą).
7. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden
tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie (za wyłączeniem prac literackich).
8. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim
będzie musiał sprostać.
9. Rodzice są powiadomieni o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą
i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu.
10. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić ewaluację na koniec roku szkolnego
w zakresie danego przedmiotu w dowolnej formie. Ewaluacja ta powinna być
zakończona pisemnymi wnioskami (nie obowiązuje ona klas trzecich).
11. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:
1) uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w
PSO, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze;
2) nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną wpisuje się do dziennika
lekcyjnego na życzenie ucznia;
3) nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej
w danym dniu (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne
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od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika
lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 53
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
(tryb oceniania i skala ocen)

1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru
w terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum ocenę klasyfikacyjną oraz ocenę
zachowania.
2. Klasyfikowanie śródroczne powinno się przeprowadzić do końca stycznia każdego
roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu.
3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia
i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.
4. Ilość ocen bieżących w okresie nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba
godzin danego przedmiotu tygodniowo w danej klasie (jednak wynosić ona powinna
nie mniej niż trzy oceny).
5. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie (w szczególnych
sytuacjach telefonicznie) ucznia i przynajmniej jednego z rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
1)

niedostatecznych

–

na

co

najmniej

miesiąc

przed

rocznym

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
2)

pozytywnych ocenach przedmiotowych i ocenie zachowania – na co
najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.

6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej

nauczyciele

prowadzący

poszczególne

zajęcia

edukacyjne

i wychowawca informują ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach
klasyfikacyjnych przedmiotowych i zachowania.

- 10 -

§ 54

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia
edukacyjne, ustala się wg następującej skali:
stopień celujący

6 (cel)

stopień bardzo dobry

5 (bdb)

stopień dobry

4 (db)

stopień dostateczny

3 (dst)

stopień dopuszczający

2 (dop)

stopień niedostateczny

1 (ndst)

2. skreślony
3. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą)
oraz znakiem „+” lub „-”.
4. Oceny dzielą się na:
1) bieżące, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania,
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne
ucznia za dany okres (rok szkolny).
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego
przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Średnia ważona jest oceną wyjściową
do wystawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
6. Kryteria ocen – poniższe oceny otrzymuje uczeń, który uzyskał wymaganą średnią
ważoną ocen oraz spełnił kryteria PSO opracowane na podstawie poniższych
wytycznych:
1) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne
uzdolnienia,

b)

korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć
wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów
pracy,

c)

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia;
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2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania,

b)

potrafi

efektywnie

podejmować

zaplanować

decyzje,

pracę

interpretować

w

zespole,
wyniki,

umiejętnie
odnajdywać

i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych
sytuacjach,
c)

samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy
w sytuacjach trudnych i nietypowych;

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner,
wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą
z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,

b)

rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje
aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

4) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy,
logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,

b)

rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

5) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

opanował

minimalny

poziom

wiedzy,

niezbędne

umiejętności

umożliwiające dalsze kształcenie;
b)

rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty
i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie,
słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje
proste

zadania

teoretyczne

i praktyczne

przy pomocy kolegi

lub nauczyciela;
6) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach,
że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,

b)

nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
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§ 55
OCENA ZACHOWANIA

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) przestrzeganie „Wewnątrzszkolnego regulaminu właściwego i bezpiecznego
zachowania”.
9) realizację projektu edukacyjnego
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z
zastrzeżeniem ust.4
4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu 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. skreślony
6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
1) samoocenę ucznia,
2) opinię zespołu klasowego,
3) opinię pozostałych nauczycieli uczących i pedagoga szkolnego,
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4) pozytywne i negatywne uwagi zapisane w zeszycie uwag.
7. Kryteria oceniania zachowania:
1) ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

we wszystkich sprawach przestrzega „Regulaminu właściwego
i bezpiecznego zachowania się w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,

b)

w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki może być
wzorem dla innych,

c)

wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz
klasy lub szkoły,

d)

godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz,

e)

podczas realizacji projektu edukacyjnego czynnie bierze udział
w

formułowaniu

tematu

projektu,

aktywnie

uczestniczy

w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

przestrzega „Regulaminu właściwego i bezpiecznego zachowania się
w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,

b)

osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

c)

wywiązuje się z przyjętych zadań,

d)

aktywnie uczestniczy w życiu klasy,

e)

wyróżnia się kulturą osobistą, stroju i języka,

f)

świadomie korzysta z praw i stosuje się do obowiązków ujętych
w regulaminach szkoły,

g)

jest punktualny i odpowiedzialny,

h)

pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego
wspomagając członków zespołu.

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

pracuje na rzecz klasy i szkoły,

b)

dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,

c)

swoim zachowaniem daje dobry przykład, drobne uchybienia w swoim
zachowaniu stara się szybko naprawić,

d)

dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),

e)

stara się nie spóźniać na lekcje, a w razie nieobecności systematycznie
przynosi usprawiedliwienia,
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f)

prawidłowo wypełnia swoje zadania podczas realizacji projektu
edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna.

4) ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

z

małymi

uchybieniami

przestrzega

przepisów

prawa

wewnątrzszkolnego a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny
skutek,
b)

dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),

c)

czasami

spóźnia

się

na

lekcje,

nie

wszystkie

godziny

ma usprawiedliwione,
d)

wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego,
lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było
przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole,

5) ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

lekceważy obowiązki szkolne,

b)

opuścił

bez

usprawiedliwienia

zajęcia

lekcyjne

w

wymiarze

co najmniej 21 godzin,
c)

nie dba o kulturę osobistą, języka i stroju,

d)

nie respektuje obowiązków wynikających z prawa szkolnego,

e)

popełnia wykroczenia przeciw zasadom współżycia w szkole,

f)

często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu
edukacyjnego lub odmawia współpracy co ma wpływ na przebieg
przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze
zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu,

6) ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)

dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi
i statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki
zaradcze nie odnoszą skutku,

b)

notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

c)

ulega nałogom,

d)

dewastuje mienie szkoły,

e)

często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

f)

wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

g)

stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,

h)

jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób,
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i)

nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się
ze swoich obowiązków, mimo rozmów z członkami zespołu i
opiekunem projektu, a jego postawa jest lekceważąca zarówno w
stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.

8. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania naganną,
a jego postępowanie zgłaszane jest na policję.
9. Pozytywne oraz negatywne uwagi na temat zachowania się uczniów wpisują do
zeszytu uwag nauczyciele, którzy te uwagi mają. Wychowawcy uwzględniają te uwagi
podczas ustalania semestralnej i rocznej oceny zachowania.

§ 56

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

§ 57
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej

z powodu

nieobecności

ucznia

na

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 niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliowej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program
lub tok nauki,
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2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy

klasyfikacyjne

przeprowadza

się

w

formie

pisemnej

i

ustnej

z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami). Przeprowadza się go jednak nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1,
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 ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
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1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „niesklasyfikowana”.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem §59.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 61.
18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem §59.

§ 58
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

1. Uczeń ma prawo do poprawienia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli
ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego
rodziców zaniżona.
2. Prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje
uczniowi, który:
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1) jest zagrożony otrzymaniem więcej niż dwóch ocen niedostatecznych
z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
2) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby),
3) do uzyskania oceny, o którą się ubiega zabrakło mu najwyżej 0,1 średniej
ważonej oceny.
3. Sprawdzian poprawiający proponowaną ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na
pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do nauczyciela danego
przedmiotu nie później niż 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Termin
przeprowadzenia sprawdzianu ustala nauczyciel, przy czym musi on odbyć się w
ciągu trzech dni od daty pisemnej prośby.
4. Nauczyciel

przeprowadzający

sprawdzian

informuje

Dyrektora

Gimnazjum

o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz, po jego przeprowadzeniu, dostarcza
pracę ucznia, ustaloną ocenę i notatkę z przebiegu sprawdzianu.
5. W sprawdzianie poprawiającym proponowaną ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych
przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego
przedmiotu, a także bez prawa głosu, wychowawca klasy.
6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę
z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną
ocenę klasyfikacyjną. Wówczas Dyrektor Gimnazjum powołuje innego nauczyciela
tego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Sprawdzian poprawiający przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną przeprowadza
się w formie pisemnej i ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów:
plastyka, muzyka, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie
fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego
przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego
przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać
kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
9. Nauczyciel

na

podstawie

przeprowadzonego

sprawdzianu

poprawiającego

proponowaną ocenę klasyfikacyjną może:
1) podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku,
2) pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.
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10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym
terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może
przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum.
11. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną
odwołanie nie przysługuje, z zastrzeżeniem § 59.
12. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę
rocznej oceny z zachowania.
13. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa na ręce wychowawcy pisemny
wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania.
14. Wniosek należy złożyć w terminie do trzech dni po ustaleniu przez wychowawcę
proponowanej oceny z zachowania.
15. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu
z Dyrektorem Gimnazjum i informuje o nim rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
16. Rozmowa musi się odbyć najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
Rady Pedagogicznej.
17. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do
rozmowy wyjaśniającej traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.
18. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca zaprasza w charakterze obserwatorów:
przedstawiciela samorządu klasowego, nauczyciela uczącego w danej klasie
wskazanego we wniosku przez ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) danego
ucznia.
19. Przy ustaleniu ostatecznej proponowanej oceny z zachowania wychowawca ma
obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz
samoocenę ucznia.
20. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która
zawiera: termin rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji co do
podwyższenia lub pozostawienia proponowanej oceny z zachowania, podpisy osób
biorących udział w rozmowie i przekazuje do dyrektora.
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§ 59
ODWOŁANIE OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję,
która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w

przypadku

rocznej

(semestralnej)

oceny

klasyfikacyjnej

z

zajęć

edukacyjnych:
a)

Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)

Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
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b)

Wychowawca klasy

c)

Wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,

d)

Pedagog szkoły,

e)

Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b 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.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 61 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)

skład komisji,

b)

termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)

zadania (pytania) sprawdzające,

d)

wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

skład komisji,

b)

termin posiedzenia komisji,

c)

wynik głosowania,

d)

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 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 ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym
terminie, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
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do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 60
PROMOCJA

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał

roczne

oceny

klasyfikacyjne

wyższe

od

oceny

niedostatecznej,

z zastrzeżeniem § 61 ust. 9.
2. 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.
3. Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej z ocen o której mowa w ust. 2,
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
rocznej oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej.

§ 61
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 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 egzaminacyjną innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 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 do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
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9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 61 a
PROJEKT EDUKACYJNY

1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przestawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor Gimnazjum
porozumieniu z radą pedagogiczną i umieszcza w odpowiednim regulaminie.
6. Kryteria

oceniania

zachowania

ucznia

Gimnazjum

zawarte

w

ocenianiu

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego.
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10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia Gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 62
UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

1. Uczeń kończy Gimnazjum:
1) jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej , 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 klasach programowo
niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2) jeśli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej z ocen o której mowa w ust. 2,
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

§ 63
EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu
języka polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z
zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,
geografii, fizyki i chemii,
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
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§ 64

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do

egzaminu

gimnazjalnego

na

warunkach

i

formie

dostosowanych

do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną w tym poradnie specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
3. Opinię, o której mowa w ust. 1 wraz z wnioskiem o uwzględnienie zaleceń zawartych
w opinii, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły,
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin gimnazjalny.
4. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego
w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

§ 65

1. Laureaci

i

finaliści

olimpiad

przedmiotowych

oraz

laureaci

konkursów

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z
grupy

przedmiotów

objętych

egzaminem

gimnazjalnym,

są

zwolnieni

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
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§ 66

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali
centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy
uczeń

przystąpił

do

trzeciej

egzaminu

gimnazjalnego

na

poziomie

rozszerzonym.
2. 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.
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 67

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
wniesienia

lub

korzystania

przez

ucznia

w

sali

egzaminacyjnej

z

urządzenia

telekomunikacyjnego lub jeśli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i
przerywa jego egzamin.

§ 68

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie,
albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego
lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez
Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,
w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
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2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20
sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do
egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
Dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor
Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 69

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.

§ 70

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu
gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły
nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
w przypadku, o którym mowa w § 68 ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 71

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu
medycznego lub leków koniecznych ze względu na chorobę.
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§ 72

1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Komisji Okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie
egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2. Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni
od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Komisji Okręgowej jest
ostateczne.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, Dyrektor
Komisji Okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem Komisji Centralnej, może
unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić
w stosunku do poszczególnych uczniów.
4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu
zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart
obserwacji, Dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu w Dyrektorem Komisji
Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne
przeprowadzenie.
5. W

przypadku

stwierdzenia

podczas

sprawdzania

arkuszy

egzaminacyjnych

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, Dyrektor Komisji Okręgowej,
w porozumieniu z Dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów
i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
6. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 3 – 5, ustala Dyrektor Komisji
Centralnej.
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