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 ROZDZIAŁ 1 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

§ 1 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

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 odręb-
nych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 
podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, na-
uczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego, i norm etycznych z uwzględnieniem stosunku do obowiązków szkolnych. 
 

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

wewnątrzszkolnego.  
2. 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; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postę-

pach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyska-
nia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, 
zgodnej z Rozporządzeniem aktami prawnymi MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. nr 83. poz. 562). 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali przyjętej warunków szkole;  

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

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-
formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
§ 3 

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyj-
nych ustala się według następującej skali: 

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

2. Oceny bieżące wystawia się stosując oznaczenia cyfrowe. W ocenianiu bieżącym i śród-
rocznym dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” i „-” przy następujących oce-
nach: 5, 4, 3, 2. W ocenianiu śródrocznym oceny klasyfikacyjne mogą zawierać wyłącz-
nie znak „+” z tym, że do celów statystycznych traktuje się go jako 0,5”. 

3. Dopuszcza się stosowanie, przy ustalaniu ocen śródrocznych następujących skrótów: 
cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Skrótów nie wolno stosować przy ustalaniu oceny rocz-
nej/końcowej.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edu-
kacyjnych. 

  
 

§ 4 
1. Śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali i brzmieniu: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne, 

2. 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 wszystkim osobom. 

3. Informacje o spełnianiu lub niespełnianiu przez uczniów wymienionych kryteriów powin-
ny być odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. (zeszycie uwag dołączonym do dziennika 
lekcyjnego). 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edu-
kacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z tym, że 
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyż-
szej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole podczas nauki w 
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły 
w Sochaczewie po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną za-
chowania. 

5. Uczeń, któremu podczas nauki w Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w So-
chaczewie po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zacho-
wania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo 
najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 
§ 5 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-

rocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
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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) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oce-
niania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywa-
na rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5) Informacje o wymaganiach, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2, 3 i 4, przekazy-
wane są uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast 
rodzice informowani są podczas pierwszych zebrań w danym roku szkolnym; 
wymagania, o których mowa oraz lista lektur obowiązujących w danej klasie jest 
corocznie publikowana na szkolnej stronie internetowej. 

6) Nauczyciel odnotowuje fakt poinformowania uczniów o kryteriach wymagań edu-
kacyjnych zapisem w dzienniku lekcyjnym, w miejscu przeznaczonym na wpisa-
nie tematu lekcji. 

7) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oce-
niania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi na-
gannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

8) Rodzice potwierdzają podpisem złożonym w dzienniku lekcyjnym fakt poinfor-
mowania ich o wymaganiach na poszczególne oceny. W przypadku, gdy rodzic 
nie uczestniczył w zebraniu, i do końca września nie zgłosił się do szkoły, wy-
chowawca listownie wzywa go do stawiennictwa do szkoły. Fakt wezwania rodzi-
ca wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym 
na informacje o kontaktach wychowawczych z rodzicami. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnie-

nie może mieć formę ustną lub pisemną.  
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udo-
stępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel jest zobowią-
zany do przechowywania przez okres roku szkolnego wszystkich prac uczniów. 

 
§ 6 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edu-
kacyjne, 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. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze-
nia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub od-
chyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedago-
gicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

3. (skreślony) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofi-
zycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni spe-
cjalistycznej 

4. Po zapoznaniu się z opiniami poradni, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciele po-
szczególnych przedmiotów zobowiązani są do przedstawienia uczniowi i jego rodzicom 
zakresu wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Wymagania powinny być przed-
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stawione w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają podpisem złożonym w dzienniku lek-
cyjnym fakt przekazania im zakresu wymagań. 

5. Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkoły przez 
nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, potwierdzone zostaje wpi-
sem ustaleń do zakładanej karty indywidualnych potrzeb ucznia. Działania adreso-
wane do ucznia lub grupy uczniów zawiera plan działań wspierających.  

 
§ 7 

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

§ 8 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na pod-

stawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

2.  (skreślony) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informa-
tyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

3. (dodany) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwol-
niona"."; 

 
 

§ 9 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia do 
końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afa-
zją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Asperge-
ra, z nauki drugiego języka obcego. wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z 
nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 
kształcenia w danym typie szkoły. 

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

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji prze-
biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
§ 10 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śród-
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkol-
nego, w terminach określonych w statucie szkoły,  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyj-
nym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
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4. Informacja, o której mowa w ust. 3 przekazywana jest uczniom i ich rodzicom na mie-
siąc dwa tygodnie przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym, nie później jednak niż 
na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Informacje o przewidywanych niedostatecznych i nagannych ocenach klasyfikacyjnych 
przekazywane są rodzicom w formie pisemnej: 

1) Rodzice obecni na zebraniu informacyjnym potwierdzają fakt poinformowania  
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych  
z zachowania podpisem w dzienniku; 

2) W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się do szkoły, wychowawca przesyła li-
stowną informację o przewidywanych ocenach. Informacja o wysłaniu pisma musi 
zostać odnotowana w dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na wpisy-
wanie kontaktów wychowawczych z rodzicami. 

 
§ 11 

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

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 

 
§ 12 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, 
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Forma i rodzaj pomocy 
udzielanej uczniom powinien być odnotowywany przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym 
karcie indywidualnych potrzeb ucznia. 
 

§ 13 
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 po-
wodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg-
zamin klasyfikacyjny. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu.  

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

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki;  
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

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

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 tym, że egzamin 
z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wy-
chowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 



 

 7 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). Powinny one odbyć się do plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej nie 
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

9. 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 szko-
ły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komi-
sja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla od-

powiedniej klasy.  
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

13. (dodany) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu kla-
syfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym termi-
nie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Wzór protokołu 
stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 
§ 14 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 15. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedo-
stateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wy-
niku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 15. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest osta-
teczna, z zastrzeżeniem § 15. 

       
§ 15 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfika-
cyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończe-
niu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze półroczu. Zastrzeżenie po-
winno być złożone w sekretariacie szkoły w formie pisemnej. 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena kla-
syfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza spraw-
dzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną (semestralną śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyj-
nych; 

2) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfika-
cyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzi-
cami (prawnymi opiekunami). Musi on być przeprowadzony nie później niż w terminie 5 
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  
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4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kie-
rownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący ta-

kie same zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kie-
rownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
d) pedagog,  
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g)  przedstawiciel rady rodziców. 

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. Decy-
zję w sprawie zwolnienia nauczyciela z udziału w posiedzeniu komisji podejmuje dyrek-
tor, po wysłuchaniu uzasadnienia nauczyciela. W przypadku decyzji pozytywnej dyrektor 
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dy-
rektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena klasyfika-
cyjna 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. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół którego formę określają odrębne przepisy. Wzór 
protokołu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Protokół dołącza się do arkusza 
ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia 
na sprawdzianie będzie traktowane jako wycofanie zastrzeżenia. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

10. Do czasu rozpatrzenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 9, pozostaje on uczniem kla-
sy programowo niższej. 

 
 

§ 16 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §4 ust 4 i 5.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, 9 i 10  7 

3. (dodany) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu przez niego szkoły, jeśli w czasie nauki w Gim-
nazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w 
Sochaczewie po raz drugi z rzędu ustalono mu naganną roczną ocenę zachowania.  
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4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych określonych  
w planie nauczania średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po usta-
leniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. W przypadku, gdy informacja, o 
której mowa została przekazana po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji i jednocześnie 
dotychczasowa ocena klasyfikacyjna ucznia jest niższa od celującej, Rada Pedagogicz-
na podejmuje uchwałę o zmianie dotychczasowej oceny na ocenę celującą.  

6. (zmieniony, otrzymał oznaczenie: 2) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w 
ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrze-
żeniem § 17 ust. 1, 9 i 10 i 7 

7. (otrzymał oznaczenie: 3) 
 

§ 17 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych nie 

więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin popraw-
kowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin poprawkowy składa 
się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, in-
formatyki, technologii informacyjnej, technik, zajęć technicznych, zajęć artystycznych  
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocz-
nych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. Egzamin poprawkowy Przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dy-
rektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierowni-
cze - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako czło-

nek komisji.  
3. Nauczyciel wyznaczony do pracy w komisji może być zwolniony z udziału w jej pracach 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. O zwolnieniu 
nauczyciela decyduje dyrektor po zapoznaniu się z argumentacją strony wnoszącej  
o zwolnienie. W przypadku pozytywnej decyzji dyrektor powołuje jako osobę egzaminu-
jącą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powo-
łanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły.  

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Formę protokołu 
określają odrębne przepisy. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego dokumen-
tu.  

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczo-
nym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Do czasu przystąpienia 
do egzaminu pozostaje on uczniem klasy programowo niższej. 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, lub nie przystąpił do niego bez uspra-
wiedliwienia nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę,  
z zastrzeżeniem ust. 9. 7 

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

 
 

§ 18 
1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfika-
cyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyż-
szej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfika-
cyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) oraz nie otrzymał po raz trzeci drugi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, z zastrzeżeniem zgodnie z § 15 ust. 5,4 

3) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego chyba, że z udzia-
łu w egzaminie został zwolniony na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3. Ilość punktów uzyskana z każdej z części egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na 
ukończenie szkoły, w tym ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

4. (dodany) Uczeń, który legitymuje się orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym kończy szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 
W swej decyzji rada uwzględnia specyfikę kształcenia tego ucznia i opinię jego rodziców 
(opiekunów). 

 
 

 
ROZDZIAŁ 2 (dodany) 

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM 
 

§ 19 (dodany) 
1. Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których 

obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek 
realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum projektu edukacyjnego.  Uczeń jest zobo-
wiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest zespołowym przedsięwzięciem 
edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym 
na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, określa szczegółowe warun-
ki realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możli-
wości organizacyjnych. 

3. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o warunkach realizacji pro-
jektu edukacyjnego określają przepisy wyższego rzędu. 

4. (dodany) Projekt jest realizowany przez uczniów przy wsparciu nauczyciela – opiekuna 
projektu. Grupa projektowa może liczyć od 3 do 6 osób (w uzasadnionych przypadkach 
więcej). Zespoły mogą być tworzone w obrębie jednego oddziału, a także między oddzia-
łami. 

5. (dodany) Projekt jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; w 
ramach zajęć lekcyjnych tylko wtedy, gdy jest związany z treściami nauczania danego 
przedmiotu i nie zakłóca ich przebiegu 

6. Udział ucznia w realizacji projektu jest uwzględniany w wewnątrzszkolnych kryteriach 
oceniania zachowania.  

7. (dodany) Ocena za realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do 
klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realiza-
cji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyj-
nego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miej-
scu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu eduka-
cyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

10. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą 
zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
ROZDZIAŁ 3 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM 
 

§ 20  
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:  

1) w części pierwszej (humanistycznej) - wiadomości i umiejętności z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, a od roku szkolnego 2011/12: z języka polskiego 
oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

2) w części drugiej (matematyczno – przyrodniczej) - wiadomości i umiejętności z 
zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a od roku szkolnego 
2011/12: z matematyki oraz  z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fi-
zyki i chemii. 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożyt-
nego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się jako 
przedmiotu obowiązkowego (obowiązuje od roku szkolnego 2008/09), 

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzami-
nem gimnazjalnym”.  
2. Od r. szk. 2011/12 przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożyt-

nego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowa dla uczniów, którzy kontynuowali 
w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Po-
zostali uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.  

3. W odniesieniu do egzaminu, o którym mowa w ust 2, rodzice (opiekunowie) ucznia skła-
dają dyrektorowi szkoły, w terminie określonym odrębnymi przepisami, pisemną deklara-
cję wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią eg-
zaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o zamiarze przystą-
pienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

4. Procedury zgłaszania do OKE list zdających egzamin określają odrębne przepisy.  
 

§ 21 
1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.  
2. Czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej 
 

§ 22 
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do eg-

zaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej 
(posiadającej uprawnienia wynikające z art. 71b Ustawy o systemie oświaty). 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywi-
dualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia.  
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3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej 
niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrek-
torowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest prze-
prowadzany egzamin.  

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdro-
wia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warun-
kach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do po-
trzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego ze-
społu egzaminacyjnego.  

7. (skreślony )Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, może 
korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

8. (dodany) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

 
§ 23 

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 komisji okręgowej z 
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  
1. (dodany) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę ję-
zyka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są 
zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po-
ziomie rozszerzonym.  

2. (dodany) Uczniowie, o których mowa w ust. 1 mogą przystąpić do trzeciej części egza-
minu gimnazjalnego, na podstawie oświadczenia woli złożonego przez rodziców (opie-
kunów). 

 
 

§ 24 
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnie-
ni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświad-
czenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadcze-
nie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze 
sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.  
 

§ 25 
1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewod-

niczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące 

przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę 
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnio-
nych w danej szkole.  
 

§ 25 (skreślony) 
1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 mi-

nut, z zastrzeżeniem ust. 2. (skreślony) 
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2. Dla uczniów, o których mowa w § 22 ust. 1, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może 
być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalne-
go. (skreślony) 

3.  Czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 

 
§ 26 

1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów. Liczbę 
punktów możliwych do zdobycia z każdej części egzaminu gimnazjalnego określają od-
rębne przepisy. 

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powoła-
ni przez dyrektora komisji okręgowej.  

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 
przyznanych przez egzaminatorów.  

4. (dodany) Od roku szkolnego 2011/12 wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w 
skali procentowej i 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 części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozsze-
rzonym. 

5. (dodany) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa 
na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gim-
nazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalo-
nych przez komisje okręgowe."; 

6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową ko-
misje, o których mowa w ust. 5 jest ostateczny. 

 
§ 27 (dodany) 

W szkole może być przeprowadzana przez osoby upoważnione przez dyrektora Komisji 
Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej standaryzacja propozycji pytań, zadań 
i testów egzaminacyjnych oraz ich zestawów. 

 
§ 28 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimna-
zjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał 
egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzami-
nu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrek-
tora komisji okręgowej.  

2. Uczeń , który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 
danego roku, na warunkach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną po-
wtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w na-
stępnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystą-
pienie 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 sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

 
§ 29 
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Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 
ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 
wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
 

§ 30 
1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.  
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza-

minu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie 
później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przy-
padku, o którym mowa w § 27 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku. w terminach 
ustalonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opie-
kunom).  

 
§ 31 

1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 
określonym odrębnymi przepisami zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, 
jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy doty-
czące jego przeprowadzania. Formę zastrzeżenia określa dyrektor komisji okręgowej. 

2. Rozpatrzenie zażalenia i dalszy tok postępowania należy do kompetencji dyrektora ko-
misji okręgowej. 

3. Kompetencje, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
REGULAMIN UCZNIOWSKI 

 
§ 32 

Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek. 

1. Dbać o dobre imię swojej szkoły i godnie ją reprezentować. 
2. Znać i stosować zasady współżycia społecznego.  
3. Szanować mienie szkolne i troszczyć się o nie, nie niszczyć pomocy naukowych, 

sprzętu i wystroju szkoły. W przypadku dewastacji ma obowiązek naprawienia szko-
dy za wiedzą rodziców w terminie tygodnia. 

4. Po przyjściu do szkoły - zmieniać obuwie na miękkie - trampki lub halówki na białych 
spodach, wierzchnie okrycia zostawiać w szatni, troszczyć się o pozostałe mienie. 
Uczeń niezmieniający obuwia, sprząta wyznaczony przez wychowawcę teren za 
wiedzą i pod kontrolą rodziców. 

5. Uczniom nie wolno opuszczać sali lekcyjnej i terenu szkoły w czasie lekcji bez zgody 
i wiedzy nauczyciela. Jeżeli uczeń nie podporządkuje się poleceniom nauczyciela, 
nauczyciel sporządza notatkę dla wychowawcy klasy. Wychowawca przekazuje ją 
pedagogowi i rodzicom do potwierdzenia. 

6. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji (dbać o odpo-
wiednie słownictwo, stosować zwroty grzecznościowe). 

7. Uczniowi nie wolno naruszać godności innych osób. 
8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego. 
9. Szanować poglądy i przekonania innych (o ile nie są one sprzeczne z ogólnie obwią-

zującymi normami). 
10. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, agresji. 
11. Dbać o zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, starać się 

przekonywać innych o ich szkodliwym działaniu na organizm ludzki. nie używać 
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środków zmieniających świadomość. Uczniowie palący na terenie szkoły sprzątają 
teren i pomieszczenia usuwając resztki papierosów za wiedzą rodziców. Pełnią dyżu-
ry na korytarzach i w łazienkach z nauczycielem dyżurującym. 

12. Dbać o poprawne kontakty z nauczycielami pracownikami szkoły na zasadach wza-
jemnego zaufania. 

13. Prowadzić zeszyt przedmiotowy, przynosić pomoce i przybory szkolne zgodnie z 
wymaganiami nauczyciela. 

14. Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczest-
nictwa w zajęciach lekcyjnych, do terminowego wykonywania prac domowych, do jak 
najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki. 

15. (dodany) Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać wiedzę z zajęć edukacyjnych, 
na których był nieobecny. 

16. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za krzywdy moralne i szkody materialne, które wy-
rządził innej osobie. Obowiązuje zasada naprawienia szkody. Mediacje prowadzi wy-
chowawca lub pedagog. 

17. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych na wszystkich zajęciach lekcyjnych, podczas 
przerw oraz zajęć pozalekcyjnych. 

18. Nosić w szkole identyfikator, jako dowód przynależności do społeczności uczniow-
skiej szkoły. Nosić w szkole legitymację szkolną 

19. Uczestniczyć w Dniu Gimnazjalisty i Święcie Szkoły. 
20. Usprawiedliwiać swoje nieobecności w pierwszym dniu po przybyciu do szkoły (lub 

na pierwszej godzinie wychowawczej), okazując właściwy wpis w zeszycie przezna-
czonym do korespondencji z rodzicami. Usprawiedliwiać spóźnienia (spóźnienie to 
nieobecność na początku lekcji do 5 minut). 

21. Powiadomić rodziców o swoich ocenach, zebraniach z rodzicami i dniach otwartych. 
22. Dbać o swój wygląd zewnętrzny - zabrania się farbowania włosów, makijażu, nosze-

nia ozdób, wyzywających strojów. estetyczny i , aby był estetyczny i stosowny do sy-
tuacji. 

23. Dbać o swoją salę lekcyjną oraz porządek na terenie szkoły i rzetelnie wypełniać 
powierzone w klasie i szkole funkcje. 

24. Przestrzegać regulaminów wewnątrzszkolnych (biblioteki, świetlicy, pracowni przed-
miotowych). 

25. (dodany) Prowadzić zeszyt frekwencji, pochwał i uwag, zgodnie z zaleceniami. 
26. (dodany) Brać udział w projekcie edukacyjnym (od r. szk. 2010/11 dotyczy zwłaszcza 

uczniów klas 1 i 2), z zastrzeżeniem § 19. 
27. O każdym wykroczeniu popełnionym przez ucznia rodzice powiadamiani są przez 

wychowawcę telefonicznie lub na piśmie. Wychowawca sporządza notatkę z rozmo-
wy, którą rodzic (w miarę możliwości) potwierdza swoim podpisem. 

28. (dodany) Respektować zakaz używania podczas zajęć prywatnych mobilnych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez wy-
łączenie ich i schowanie do plecaka wszystkich ich części. 

 
 

§ 33 
PRAWA UCZNIA 

 
Uczeń ma prawo do: 
 

1. Ochrony i opieki w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnej ze 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodo-
wym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Informowania pracowników szkoły o sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu i god-
ności jego lub innych osób przebywających w szkole i poza nią. 

3. Poznania historii swojej szkoły. 
4. Zapoznania przez wszystkich nauczycieli podczas pierwszych lekcji w nowym roku 
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szkolnym z programami nauczania wszystkich przedmiotów sprecyzowanymi zasa-
dami i sposobami oceniania wiadomości i umiejętności, wymaganiami na poszcze-
gólne oceny. 

5. Zapoznania na pierwszej godzinie wychowawczej przez wychowawcę klasy ze Statu-
tem Szkoły. 

6. Indywidualnego toku nauczania w przypadku wybitnych zdolności i możliwości. 
7.  Do pomocy, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez wystąpienie 

przez rodzica (opiekuna) lub nauczyciela na piśmie do dyrektora szkoły o: 
a. przyznanie świadczeń w formie zapomogi, zwolnienia z okresowych opłat, 
b. zakupu biletów miesięcznych MZK (dotyczy uczniów zamieszkujących w ob-

wodzie szkoły powyżej 4 km), (skreślony) 
c. wypożyczenia podręczników szkolnych z biblioteki, 
d. obiadów w stołówce szkolnej przyznawanych i finansowanych przez 

MOPS/GOPS. 
8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz wskazanych w ich 

wyniku obniżeń wymagań programowych, a także do indywidualizacji procesu dydak-
tycznego i wychowawczego. 

9. Upiększania swojej szkoły i sali lekcyjnej - przynoszenie kwiatów, wykonywanie po-
mocy naukowych. 

10. Korzystania z biblioteki szkolnej, ICIM, świetlicy, sali gimnastycznej w czasie prze-
znaczonym dla uczniów i za zgodą i wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

11. Nieprzygotowania do lekcji w uzasadnionych przypadkach. Nauczyciel powinien 
uwzględnić realne możliwości ucznia przygotowania się do lekcji i skontrolować po-
wstałe zaległości. 

12. Wyrażania swych wątpliwości i sądów w sposób kulturalny i w odpowiednim czasie. 
13. Ma prawo w czasie lekcji lub po jej zakończeniu zwrócić się do nauczyciela z prośbą 

o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących w pra-
cach domowych. 

14. Powiadomienia o terminie pisemnych lub ustnych sprawdzianów wiadomości i umie-
jętności z tygodniowym wyprzedzeniem. 

15. Wybierania spośród Rady Pedagogicznej opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 
16. Uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych. 
17. Podmiotowego traktowania przez dorosłych (uczeń ma swoje imię). 

 
§ 34 

NAGRODY DLA UCZNIÓW 
 

Społeczność szkolna wyróżnia i nagradza uczniów: 
1. Pochwalą wychowawcy klasy w zespole klasowym, na zebraniu rodziców, apelu (z 

wpisem do dziennika). 
2. Pochwałą dyrektora szkoły (z wpisem do dziennika). 
3. Podziękowaniem dla rodziców w trakcie roku szkolnego. 
4. Bezpłatnym wstępem na l dyskotekę szkolną, promocją zachowania w gazetce 

szkolnej. 
5. Pierwszeństwem wstępu do kawiarenki internetowej przez l tydzień. 
6. Nagrodą książkową. 
7. Świadectwem z wyróżnieniem przy średniej ocenie w nauce min. 4,75 i bardzo do-

brym i wzorowym zachowaniu. 

Wyróżnienia winny być wpisane do dziennika lekcyjnego. 
 

§ 35 
KARY DLA UCZNIÓW 

Uczeń może być ukarany przez: 
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1. Upomnienie wychowawcy klasy w zespole klasowym (z wpisem do dziennika). 
2. Upomnienie dyrektora szkoły (z wpisem do dziennika). 
3. Naganę dyrektora szkoły za czyny wymienione w kryteriach ocen za zacho-

wanie (z wpisem do dziennika). 
4. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły, udziału w zajęciach pozalek-

cyjnych) udziału w wycieczkach, i dyskotekach i zawodach sportowych: 
a. przy pierwszym wykroczeniu na l miesiąc, 
b. przy powtórnym na 3 miesiące, 
c. przy trzecim zakaz udziału w dyskotekach i reprezentowaniu szkoły. 

5. Przeniesienie do równoległej klasy. 
6. Przeniesienie do innego gimnazjum (na podstawie odrębnych przepisów). 

 
Kary, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4, winny być wpisane do dziennika lekcyjnego. 

 
§ 36 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE OCENIANIE WIEDZY I UMIE-
JĘTNOŚCI  

1. Sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów może mieć następujące formy: 
a. Pisemne: 
- sprawdzian (praca klasowa), 
- kartkówka, 
- dyktando, pisanie ze słuchu 
- zadanie domowe (praca domowa pisemna), 
- prace dodatkowe (np. referaty…). 

b. Ustne: 
- odpowiedź z omówionego materiału, 
- wypowiedzi w czasie lekcji, 
- recytacja. 

c. Praktyczne (zgodnie z odrębnymi przepisami) 

2. Określenia definiujące: 

a. Sprawdzian (praca klasowa) – pisemne lub praktyczne sprawdzenie bieżącej 
wiedzy i umiejętności uczniów obejmujące wyznaczoną wcześniej i poprze-
dzoną powtórzeniem partię nauczanego materiału i trwające zwykle co naj-
mniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdza wiedzę i umiejętności całej klasy lub 
grupy (zwłaszcza w przypadku przedmiotów, których realizacja odbywa się z 
podziałem na grupy, w tym międzyoddziałowe) i jest przeprowadzany prze-
ważnie w tym samym czasie i miejscu.  
W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż trzy sprawdziany (prace kla-
sowe), a w ciągu dnia jeden. 

b. Kartkówka – pisemna forma sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów, 
trwająca nie dłużej niż 20 minut. Porusza zakres tematyczny z nie więcej niż 
trzech ostatnich lekcji. Forma oceniania równoważna ocenom z odpowiedzi 
ustnej, 

c. Dyktando – ćwiczenie ortograficzne polegające na zapisywaniu dyktowanego 
tekstu. 

3. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 

1. - Ocena celująca 
Uczeń otrzymuje ocenę celującą; gdy: 
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a. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem naucza-
nia, posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza materiał programowy, 

b. rozwiązuje nowe zagadnienia problemowe przy użyciu posiadanej wiedzy bez 
pomocy nauczyciela, 

c. jest twórczy i aktywny, 
d. bierze udział w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych  kwa-

lifikując się do etapów ponadszkolnych (dotyczy uczniów, którzy spełniają warun-
ki określone regulaminem konkursu). 

 
2.-Ocena bardzo dobra: 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
b. jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno - 

językowym, logicznym, rzeczowym, 
c. potrafi samodzielnie (bez pomocy nauczyciela) rozwiązać, zanalizować, zin-

terpretować problem ( nawet odbiegający od typowych -rozwiązywanych na 
lekcji), 

d. potrafi klasyfikować, systematyzować zdobytą wiedzę,  
e. potrafi uogólniać zdobytą wiedzę i wyciągać wnioski, 
f. próbuje być twórczy. 
 

3. - Ocena dobra 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

a. własnymi słowami zdefiniuje terminy, pojęcia, wymieni fakty, przedstawi za-
sady działania, wyliczy elementy składowe, posługując się słownictwem cha-
rakterystycznym dla danego przedmiotu, 

b. streści czytany tekst, z pomocą nauczyciela wyjaśni jego sens, zilustruje 
przykładami, 

c. rozróżni kategorie związane z danym przedmiotem, 
d. samodzielnie rozwiąże zadania wg wzorów podanych podczas ćwiczeń 

szkolnych lub nieznacznie od nich odbiegających, 
e. wg instrukcji podanej przez nauczyciela lub w tekście wykona ćwiczenie, wy-

korzystując dotychczas zdobytą wiedzę, 
f. wybierze właściwy sposób rozwiązania problemu (z pomocą nauczyciela), 
g. skonstruuje poprawną wypowiedź ustną, pisemną i ćwiczenia praktyczne  

z uwzględnieniem, w przypadku przedmiotów artystycznych, informatyki 
techniki i wf, wkładu pracy. 

 
4. - Ocena dostateczna: 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 
a. zna definicje, fakty, terminy, zasady działania itp. niezbędne w dalszej nauce,  
b. z pomocą nauczyciela rozwiąże zadania wg wzorów podanych podczas ćwi-

czeń szkolnych (typowe),  
c. z pomocą nauczyciela rozróżni kategorie związane z danym przedmiotem, 
d. zna wiadomości i umiejętności bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkol-

nym. 
 

5. - Ocena dopuszczająca: 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

e. przypomni sobie konieczne, całkowicie niezbędne w dalszej nauce terminy, 
fakty, prawa, teorie naukowe, zasady działania, nie wykazuje się ich rozumie-
niem: zdarza mu się je mylić i zniekształcać, lecz z pomocą nauczyciela wy-
mieni i wyliczy przedstawione fakty,  

f. posiada konieczne umiejętności i praktycznie wykorzysta je z pomocą na-
uczyciela według podanych wcześniej wzorów w sytuacjach już znanych. 
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6. - Ocena niedostateczna: 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna, gdy: 
g. zna nieliczne terminy, fakty, prawa, teorie naukowe, zasady działania, nie po-

trafi ich zidentyfikować i rozróżnić nawet z pomocą nauczyciela, 
h. nie posiada umiejętności praktycznego posługiwania się zdobywaną wiedzą, 

nie wykorzystuje umiejętności według podanych wzorów nawet z pomocą na-
uczyciela. 

 
§ 37 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA, 
 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o uczniu. 
2. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzględniane są postanowienia Statutu Szko-

ły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a w szczególności: 
a. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, 
b. rozwijanie swoich możliwości intelektualnych, 
c. frekwencja na zajęciach, 
d. kulturę osobistą ucznia, 
e. postawę wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
f. udział w życiu społecznym klasy i szkoły – reprezentowanie szkoły na ze-

wnątrz, 
g. (dodany) udział w projekcie edukacyjnym (od r. szk. 2010/11 dotyczy zwłasz-

cza uczniów klas 1 i 2), z zastrzeżeniem § 19 
h. zachowanie ucznia poza szkołą. 

3. (dodany) Informacje o stosunku do obowiązków szkolnych i zachowaniu ucznia po-
winny być wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

4. (dodany) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwier-
dzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzo-
nych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

(zmiana numeracji, zmiana kolejności) 
5. (dodany) Przyjmuje się kryteria zawarte w charakterystyce oceny dobrej za wyjścio-

we, przy ustalaniu ostatecznej oceny zachowania 
6. (zmieniony) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli w stopniu nieznacznym uchybia 

wzorowemu i bardzo dobremu wypełnianiu jednego z kryteriów oceny jeśli spełnia 
łącznie wszystkie warunki z niżej wymienionych: 

a. jest systematyczny i obowiązkowy, 
b. rozwija swoje zainteresowania i zdolności, 
c. nie ma wpisanych wpisów do zeszytu uwag w dzienniku, 
d. (dodany) bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powierzone 

mu zadania, dba o dotrzymanie terminów, 
e. ma do 5 spóźnień w półroczu; w uzasadnionych przypadkach może uspra-

wiedliwić spóźnienie na zajęcia, 
f. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, 
g. przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobi-

sta nie budzi zastrzeżeń, 
h. nie stosuje przemocy (w tym cyberprzemocy), 
i. dba o wspólne mienie i porządek w szkole, 
j. bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powierzone mu za-

dania, dba o dotrzymanie terminów,  
k. (dodany) nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych podczas zajęć, 
l. (dodany) zmienia obuwie 
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7. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeśli jest wzorem dla innych, tj.: 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. ma wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, 
c. ma wzorową postawę wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
d. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły, 
e. wzorowo zachowuje się poza szkołą, 
f. nie ma wpisów do zeszytu uwag lub wpisanych uwag w dzienników dzienni-

ku. 
g. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 
h. (dodany) jest w szczególny sposób zaangażowany w pracę nad projektem 

edukacyjnym – jest twórczy, inicjuje różne działania i inspiruje do pracy in-
nych, dotrzymuje wyznaczonych terminów, dąży do uzyskania jak najlepsze-
go efektu pracy,  

i. (dodany) godnie reprezentuje szkołę. 
 
8. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia poniższe kryteria określone w 

punkcie 2 oraz ma do 2 spóźnień w semestrze (półroczu): 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. (dodany) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 
c. (dodany) czynnie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, 

 
 
9. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli w stopniu nieznacznym uchybia wzorowemu i 

bardzo dobremu wypełnianiu jednego z kryteriów oceny: 
m. ma usprawiedliwione nieobecności, 
n. nie ma wpisanych wpisów do zeszytu uwag w i dziennika dzienniku, 
o. (dodany) bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powierzone 

mu zadania, dba o dotrzymanie terminów. 
p. ma do 5 spóźnień w (semestrze) półroczu 

 
10. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który wypełnia kryteria wymienione 

w punkcie 2 z tym, że: niżej: 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. ma nieusprawiedliwione nieobecności do 8 godzin w semestrze półroczu, 
c. spóźnił się nie więcej niż 8 razy w semestrze, półroczu, 
d. (dodany) bierze udział w realizacji projektu, 
e. nie popełnił żadnego czynu wymienionego w kryteriach dotyczących oceny 

nieodpowiedniej. 
 
11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a. który uczy się poniżej swoich możliwości intelektualnych, 
b. sprawia kłopoty wychowawcze (co ma odzwierciedlenie w zeszycie uwag i 

dzienniku), 
c. otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie lub naganę dyrektora 

szkoły wpisane do dziennika, 
d. uporczywie nie nosi stroju szkolnego,  
e. używa podczas zajęć lekcyjnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
f. nie usprawiedliwia nieobecności w szkole do tygodniowego wymiaru godzin w 

semestrze półroczu 
g. używa słów i gestów niecenzuralnych lub obraźliwych 
h. nie zmienia obuwia, 
i. niszczy mienie (szkody są naprawiane przez sprawcę lub jego rodziców), 
j. (dodany) uporczywie odmawia udziału lub uniemożliwia innym pracę podczas 

realizacji projektu edukacyjnego 
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12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco narusza prawo (w tym prawo szkol-
ne), jego zachowanie przynosi szkody moralne lub fizyczne. Za czyny kwalifikujące 
do oceny nagannej uważa się czyny określone w ust. 7 8 11, oraz: 

a. (dodany) otrzymał naganę dyrektora szkoły, 
b. używanie, przynoszenie lub przechowywanie środków zmieniających świa-

domość, 
c. palenie papierosów stwierdzone przez pracownika szkoły, 
d. używanie środków odurzających 
e. używanie alkoholu stwierdzone przez pracownika szkoły,  
f. nagminne wagary, 
g. czyny agresywne w stosunku do ludzi i zwierząt, 
h. dewastacja mienia, 
i. kradzieże, 
j. fałszerstwa, 
k. zakłócanie porządku publicznego, 
l. naganny wpływ na innych. 

11. (dodany) Uczniowi, który jest sprawcą czynów zagrożonych oceną nieodpowiednią 
lub naganną, można wystawić ocenę wyższą pod warunkiem, że w ciągu półrocza 
wykazał poprawę potwierdzoną wpisami w dokumentacji szkolnej. 

  
 

ROZDZIAŁ 4 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
§ 37 

skreślony 
§ 38 

skreślony 
 
 

ROZDZIAŁ 5 (dodany) 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§ 38 
1. W przypadku uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniów kla-

sy III gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio nie otrzymali promocji 
do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli gimnazjum, szkoła stwarza warunki do 
wyrównywania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla gimnazjum. 

2. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, po raz 
pierwszy brane są pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimna-
zjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

 
 
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, po konsultacji z uczniami i rodzicami, został zaakcep-
towany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 września 2004 r. 
 
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 8 września 2006 r.  
 
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 25 października 2007 r.  
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Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 26 lutego 2009 r.  
 
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 16 listopada 2010 r.  
  
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 16 lutego 2012 r.  
 
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zostały przyjęte Uchwałą rady pedago-
gicznej i Rady Rodziców w dniu 22 listopada 2012 r.  
 


