
Załącznik Nr 1 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  

W DOLSKU 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych ( Dz.U  z 2015 poz. 843) 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2156) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków  i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych szkołach  i przedszkolach z późn.zm 

 Statut szkoły 

§ 1 

1.1 Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

a) pierwsze półrocze trwa od 1 września do najpóźniej 31 stycznia następnego 

roku lub do ostatniego dnia zajęć szkolnych poprzedzających ferie zimowe, 

b) drugie półrocze trwa od 1 lutego lub od pierwszego dnia zajęć szkolnych  

po feriach zimowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych roku 

szkolnego. 

1.2 Ocenianiu podlegają: 

         1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

1.2.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości        

i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania. 

1.2.2 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych  

oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

1.3 Oceny osiągnięć edukacyjnych dzielą się na: 

1) bieżące (cząstkowe), 

2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) klasyfikacyjne końcowe. 

1.3.1 Oceny ustalone są w stopniach według następującej skali: 

Lp. klasyfikacja ocen ocena słowna ocena 

cyfrowa 

skrót 

1. pozytywna celujący 6 cel. 

2. bardzo dobry 5 bdb. 

3. dobry 4 db. 

4. dostateczny 3 dst. 

5. dopuszczający 2 dop. 

6. negatywna niedostateczny 1 ndst. 

 

1.3.2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w ocenianiu  z zajęć 

edukacyjnych, które stanowią uzasadnienie ustalonej przez nauczyciela oceny:  

ocena wymagania 

celujący  Uczeń opanował wszystkie wymagania przewidziane programem 

nauczania na ocenę bardzo dobrą. Jest twórczy, wykazuje dużą 

samodzielność oraz dodatkowe zainteresowanie przedmiotem,               

z sukcesem biorąc udział w konkursach. Potrafi w sposób oryginalny 

zaprezentować efekty swojej pracy - biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

wymagające zastosowania wiedzy z różnych dziedzin, potrafi 

skutecznie objaśniać omawiany materiał oraz zastosować oryginalne, 

nietypowe rozwiązania. Pracuje systematycznie.  

bardzo dobry  Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania na danym etapie. Sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami - potrafi zastosować posiadaną wiedzę      

do rozwiązywania zadań trudnych, złożonych, wymagających 

korzystania z różnych źródeł. Uczeń samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne – przetwarza je, dowodzi ich 

zastosowania, stosuje poprawny język. Pracuje systematycznie, 

wykazuje aktywność podczas zajęć.  

dobry  Uczeń nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania na danym etapie (w klasie), posiada drobne luki 

nieutrudniające opanowania kolejnych partii materiału. Uczeń potrafi 

podać potrzebne informacje oraz poprawnie stosuje wiadomości         

w prostych sytuacjach problemowych, przejawia aktywność podczas 

zajęć.  

dostateczny  Uczeń opanował wymagania podstawowe tj. te które obejmują 

wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, potrafi 

przekazywać informacje odtwórczo, bez samodzielnego przetwarzania 

informacji lub argumentowania. Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,           

o niewielkim stopniu złożoności. Zauważalna jest systematyczna praca 

ucznia.  
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dopuszczający  Uczeń opanował wiedzę i umiejętności nieco poniżej poziomu 

podstawowych wymagań przewidzianych programem nauczania na 

danym etapie nauki (w danej klasie), tj. będące trzonem wymagań 

podstawowych, wykazuje pobieżną znajomość wiadomości objętych 

programem nauczania. Udziela odpowiedzi przy pomocy nauczyciela, 

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne           

o niewielkim stopniu trudności, niezbędne w uczeniu się danego 

przedmiotu, potrzebne w życiu.  

niedostateczny  Uczeń w zakresie swych kompetencji nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą, wiedza i umiejętności ucznia są zdecydowanie poniżej 

poziomu podstawowych wymagań określonych w realizowanym 

programie nauczania. Braki w podstawowych wiadomościach                

i umiejętnościach uniemożliwiają mu edukację na wyższym poziomie    

i dalsze przyswajanie wiedzy z zakresu danego przedmiotu oraz 

przedmiotów pokrewnych. Uczeń nie jest w stanie wykonać zadań        

o niewielkim stopniu trudności i udzielić odpowiedzi nawet przy 

pomocy nauczyciela.  
  

1.3.3 W poziomie kształcenia naszej szkoły przyjmujemy następującą skalę 

procentową dla ocen cząstkowych:  

0-25 % punktów – niedostateczny 

26-30% punktów – niedostateczny+ 

31-36 % punktów – dopuszczający- 

37-44% - punktów - dopuszczający 

45-50%- punktów - dopuszczający+ 

51-56% punktów  – dostateczny- 

57-64% -punktów  – dostateczny 

65- 70% - punktów  – dostateczny+ 

71-74 % punktów – dobry- 

75- 80% punktów – dobry 

81 - 85% punktów – dobry+ 

86-88% punktów  – bardzo dobry- 

89- 92% punktów  – bardzo dobry 

93-95% punktów  – bardzo dobry+ 

96-98% punktów – celujący- 

99-100% punktów – celujący 

1.3.4 Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

1.3.5 Oceny cząstkowe przypisuje się do ustalonych obszarów, którym nadaje się 

określoną wagę;  

obszar formy sprawdzania waga kolor wpisu  

w dzienniku 

Obszar A praca klasowa, sprawdzian, test, ćwiczenie 

fizyczne, aktywność (wychowanie fizyczne) 

5 czerwony 

Obszar B odpowiedź ustna, recytacja, kartkówka, 3 czarny 
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wypracowanie, dyktando, zadania 

egzaminacyjne, próbne testy egzaminacyjne, 

doświadczenie, praca plastyczna lub techniczna, 

śpiew i taniec, gra na instrumentach, scenka 

teatralna/inscenizacja, referat, własna twórczość, 

album, plakat, projekt, prezentacja, makieta,  

ulotka, aktywność( wszystkie przedmioty poza 

wychowaniem fizycznym), przygotowanie do 

zajęć(wychowanie fizyczne) 

Obszar C zadanie domowe, praca dodatkowa, ćwiczenia i 

karta pracy, zeszyt,  

1 niebieski 

 

1.3.6 Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciel 

stosuje wagowy system oceniania.  

1.3.6.1 Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen 

cząstkowych. 

1.3.6.2 Średnia ważona obliczana jest według wzoru:  
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SA - suma ocen wagi 5           nA– liczba uzyskanych ocen wagi 5  

SB - suma ocen wagi 3           nB – liczba uzyskanych ocen wagi 3  

SC - suma ocen wagi 1           nC – liczba uzyskanych ocen wagi 1  

 

1.3.6.3 Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej 

Średnia ważona obliczona według powyższego wzoru stanowi punkt wyjścia           

do oceny śródrocznej i rocznej, zgodnie z progami podanymi w tabeli: 

warunek ocena 

0 ≤ w < 1,75  ndst  

1,75 ≤ w < 2,75 dop  

2,75 ≤ w < 3,75 dst  

3,75 ≤ w < 4,75 db  

4,75 ≤ w < 5,5 bdb  

5,5 ≤ w < 6,0 cel  

 

 

1.4 Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców                       

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych                   

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz                 

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także                   

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

1.5 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
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kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

1.6 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

1.7 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

1.8 Oprócz zapisów w dziennikach lekcyjnych, oceny są wpisywane w idzienniku 

oraz w dzienniczkach uczniów. Informacje dla rodziców podawane są także 

podczas spotkań rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami                   

i nauczycielami. 

1.9 Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez gimnazjum informacji   

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci,  

nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 

przekazywania tych informacji. 

 

§ 2 

Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 

2.1. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

2.1.1 Wspieranie ucznia w rozwoju i udzielanie mu pomocy w nauce poprzez 

przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć; 

2.1.2 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

oraz o postępach w tym zakresie;  

2.1.3 Określenie stopnia efektywności organizacji i planowania procesu 

kształcenia;  

2.1.4 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

2.1.5 Gromadzenie informacji o uczniu i formułowanie na ich podstawie opinii        

o jego osiągnięciach w nauce i rozwoju; 

2.1.6 Przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom  

o postępach, trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 
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2.1.7 Doskonalenie organizacji metod pracy nauczyciela i wychowawcy; 

2.1.8 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

2.1.9 Kształtowanie patriotycznych postaw i prawidłowego zachowania ucznia.  

 

2.2. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

2.2.1 Zasada jawności 

Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o kryteriach, wymaganiach i sposobach 

sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz o zachowaniu ucznia (na początku roku 

szkolnego); 

2.2.2 Zasada systematyczności  

Uczeń jest oceniany systematycznie (przynajmniej raz w miesiącu) z różnych 

rodzajów aktywności;  

2.2.3 Zasada otwartości  

Ocena jest jawna dla ucznia, zespołu klasowego, jak i jego rodziców. Sprawdzone            

i ocenione kontrolne pisemne prace uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu                 

na zasadach określonych przez nauczycieli; 

2.2.4 Zasada obiektywności  

Nauczyciel rzetelnie ocenia umiejętności i wiadomości ucznia oraz wskazuje 

istniejące braki, zaś ocena szkolna jest obiektywną informacją o sukcesach                         

i niedociągnięciach ucznia;  

2.2.5 Zasada różnicowania wymagań  

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę opinię poradni oraz zalecenia 

dotyczące pracy z uczniem zawarte w Karcie indywidualnych potrzeb ucznia;  

Nauczyciel rzetelnie ocenia umiejętności i wiadomości ucznia oraz wskazuje 

istniejące braki, zaś ocena szkolna jest obiektywną informacją o sukcesach                           

i niedociągnięciach ucznia;  

2.2.6 Zasada wyrównywania szans 

Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i poprawiać 

oceny z prac klasowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; 

2.2.7 Zasada różnorodności metod sprawdzania  

Nauczyciel stwarza sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość 

zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności;  

2.2.8 Zasada higieny umysłowej ucznia;  

Nauczyciel przedmiotu ocenia rytmicznie, z zachowaniem ustalonych zasad 

przeprowadzania pisemnych form sprawdzania obejmujących szerszy zakres 

materiału; 
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2.2.9 Zasada wzmacniania pozytywnego 

Nauczyciel podkreśla osiągnięcia i dostrzega wysiłki ucznia, wskazuje drogę                  

do uzupełnienia braków i umożliwia poprawę pracy pisemnej; 

2.2.10 Zasada klasyfikowania  

Reguluje ją Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku; 

2.2.11 Zasada karania i nagradzania  

System kar i nagród zawarty jest w Statucie Szkoły. 

 

§ 3 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 

3.1 Formy ustne   

3.1.1 odpowiedzi (dialog, opis, opowiadanie, streszczenie itd.) 

3.1.2 aktywność (rozumiana jako praca  ucznia na lekcji, w szczególności 

przygotowanie do lekcji, wypowiedzi podczas lekcji, aktywne uczestniczenie               

w zajęciach, przynoszenie dodatkowych materiałów, wykonywanie zadań       

i poleceń nauczyciela itp.) 

3.1.3 recytacja  

3.2. Formy pisemne  

3.2.1 praca klasowa  

- zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- poprzedzona lekcja utrwalającą, 

- poprzedzona wpisem w dzienniku, 

- czas trwania 1-2 godzin lekcyjnych (według specyfiki przedmiotu), 

- obejmuje materiał z jednego lub kilku działów, 

-  w ciągu dnia może się odbyć 1 praca klasowa, 

- w tygodniu mogą się odbyć 3 prace klasowe;  

3.2.2 sprawdzian 

- obejmuje materiał z więcej niż trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,  

- podany do wiadomości ucznia z co najmniej tygodniowym      

wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w dzienniku, 

- czas trwania 20-45 minut, 

- w ciągu tygodnia mogą się odbyć 3 sprawdziany; 

3.2.3 test 

- różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy), 

- według specyfiki przedmiotu, 
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- zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem         

w dzienniku, 

- sprawdzający znajomość treści problemowych etapami, 

- zamiennie z pracą klasową  lub sprawdzianem  (według specyfiki 

przedmiotu), 

- czas trwania 1 godzina lekcyjna; 

3.2.4  kartkówka 

- dotyczy 1 – 3 lekcji, 

- bez zapowiedzi, 

- może być przeprowadzana codziennie , na każdej lekcji, 

- czas trwania do 15 min; 

3.2.5 wypracowanie (redagowanie dłuższej wypowiedzi w określonej formie        

na podany temat)  

3.2.6 zadanie domowe 

3.2.7 dyktando  

- pisane z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, 

- poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, 

- czas trwania do 20 minut; 

3.2.8 praca dodatkowa  

3.2.9 zadania egzaminacyjne (rozumiane jako rozwiązywanie przez ucznia 

typowych zadań obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym                          

z poszczególnych przedmiotów, w tym czytania ze zrozumieniem) 

3.2.10 próbne testy egzaminacyjne 

3.3 Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (są to formy, podczas 

których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności 

praktyczne ) 

3.3.1 ćwiczenie i karta pracy  

3.3.2 ćwiczenie fizyczne  

3.3.3 doświadczenie  

3.3.4 praca plastyczna  

3.3.5 śpiew, taniec  

3.3.6 gra na instrumentach  

3.3.7 scenka teatralna/ inscenizacja  

3.3.8 przygotowanie do zajęć 

3.4 W przypadku niektórych przedmiotów dopuszczalne są takie formy jak: referat, 

własna twórczość, albumy, plakaty, projekty, prezentacje, makiety etc. 
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wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

3.5 Nauczyciel odpowiednio do struktury przedmiotu określa w przedmiotowym 

systemie oceniania ogólnie liczbę tych form w półroczu i w całym roku. 

3.6 Za udział w konkursach, zawodach, przedstawieniach obejmujących materiał            

z danego przedmiotu w rozliczeniu rocznym i półrocznym uczeń otrzymuje 

dodatkowe oceny według zasad:  

a) za udział w konkursie i uzyskanie minimum 30% punktów:  

poziom ocena waga 

szkolny 6 1 

powiatowy  6 1 

rejonowy 6 3 

ponadrejonowy 6 5 

międzynarodowy 6 5 

 

b) za uzyskaną w konkursie lokatę, tj. miejsca 1.,2.,3. lub znaczące osiągnięcia 

uczeń otrzymuje -  ocena 6, waga 3 lub 5 , w zależności od konkursu.  

c) za udział w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym: 

poziom ocena waga 

szkolny 6 1 

rejonowy 6 3 

wojewódzki 6 5 

 

d) za udział w zawodach sportowych: 

poziom ocena waga 

szkolny i gminny 6 1 

powiatowy 6 1 

rejonowy/wojewódzki 6 1 

ogólnopolski 6 3 

międzynarodowy 6 3 

 

 

Za uzyskaną w zawodach szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych  

i wojewódzkich lokatę, tj. miejsca 1.,2.,3. uczeń otrzymuje -  ocenę 6   

w wadze 3, natomiast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych- 

ocenę 6 w wadze 5. 

 

e) za udział w konkursach plastycznych i artystycznych: 

poziom ocena waga 

szkolny 6 3 
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powiatowy 6 3 

rejonowy 6 3 

wojewódzki 6 3 

ogólnopolski 6 3 

międzynarodowy 6 3 

 

f) za uzyskaną lokatę 1, 2, 3 w konkursach plastycznych i artystycznych: 

poziom ocena waga 

szkolny 6 3 

powiatowy 6 5 

rejonowy 6 5 

wojewódzki 6 5 

ogólnopolski 6 5 

międzynarodowy 6 5 

 

g) za udział w przedstawieniach, w zależności od stopnia zaangażowania, uczeń 

otrzymuje ocenę 6, waga 1/3/5. 

3.7 W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian/ praca klasowa/ test                

w danej klasie, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Kartkówki uczniowie 

mogą pisać na każdej lekcji bez zapowiedzenia.    

3.7.1 W wypadku, gdy klasa na własne życzenie przełożyła termin sprawdzianu/ 

pracy klasowej/ testu, przestaje obowiązywać zasada zawarta w pkt. 3.7 

(klasa może pisać w tygodniu więcej sprawdzianów/ prac klasowych/ testów). 

3.8 Nauczyciel oddaje sprawdzone formy oceniania w ciągu 2 tygodni od dnia 

napisania, o ile nie wystąpią szczególne okoliczności, np. choroba nauczyciela. 

3.9 W każdym półroczu uczeń ma prawo do poprawy wybranych przez siebie form 

oceniania. Przy 1-2 godzin lekcyjnych danego przedmiotu w tygodniu uczniowi 

przysługują 1-2 popraw, natomiast przy 3-5 godzin lekcyjnych danego 

przedmiotu w tygodniu uczniowi przysługują 3 poprawy. Na początku  

półrocza każdy nauczyciel informuje uczniów o ilości popraw przysługujących 

im z danego przedmiotu. 

3.10 Jeżeli uczeń poprawił ocenę, to do obliczania średniej ważonej wlicza się lepszą 

ocenę. 

3.11 Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji (brak 

wiadomości, brak zeszytu, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, brak zadania 

domowego), z wyjątkiem lekcji, na którą zapowiedziana była jakakolwiek 

forma sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczbę nieprzygotowań do lekcji 
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określają PSO. 

3.12 Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy (ściąganie, zmiana grupy              

na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych - m.in. ze stron 

internetowych, prac innych uczniów, gotowych opracowań książkowych), 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy oceny.  

3.13  Uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do każdej zapowiedzianej przez 

nauczyciela formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

3.13.1 Uczeń, który był nieobecny w dniu zapowiedzianej formy oceniania, musi 

przystąpić do niej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela - najpóźniej       

do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W uzasadnionych przypadkach 

termin może być wydłużony.  

3.13.2 W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zostaje 

uzgodniona indywidualnie z nauczycielem. 

3.13.3 Po upływie ww. terminu nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia 

przystąpienia do zapowiedzianej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności         

na najbliższej lekcji. 

3.13.4  W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu, na który 

zapowiedziana była jakakolwiek forma sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

uczeń ma obowiązek przystąpienia do niej w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Jeżeli uczeń nie przystąpi do zapowiedzianej formy w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, otrzymuje  ocenę niedostateczną. 

3.13.5 Nieobecność ucznia zobowiązuje go do uzupełnienia wszystkich zaległości 

(wiadomości, zeszyt, ćwiczenia, zadania). W przypadku dłuższej absencji 

(powyżej tygodnia) nauczyciel wyznacza uczniowi termin, w którym należy 

uzupełnić braki. 

 

§ 4 

Projekt edukacyjny 

 

4.1 Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt 

jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres 

tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treść nauczania określonych             

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści.  

4.1.1 Projekt jest realizowany na zasadach przyjętych w „Regulaminie realizacji 
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projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich                 

w Dolsku”. 

4.1.2 Projekt obejmuje następujące działania:  

   - przygotowanie propozycji tematów,  

   - wybranie tematu projektu, 

   - określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów realizacji, 

   - wykonanie zaplanowanych działań, 

   - publiczne przedstawienie rezultatów projektu, 

  - podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

4.2 Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu  

         wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia  w realizacji projektu ( § 10). 

4.3 Wychowawca klasy II na początku roku szkolnego informuje uczniów                            

i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

4.4 Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu wpisuje się na świadectwo ukończenia gimnazjum.  

4.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia           

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia            

z realizacji projektu edukacyjnego. W tym przypadku na świadectwie 

ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na  wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 5 

KLASYFIKACJA 

 

5.1 Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) Śródrocznej i rocznej 

b) Końcowej 

5.2 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia określanych               

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według 

określonej skali ( patrz punkt 1.3.6.3). 

5.3 Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania oraz ustaleniu oceny zachowania. 

5.4 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 
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muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających            

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia                     

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5.5 Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości 

zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części 

materiału. 

5.6 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 6.  

5.7 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony       

z zajęć wychowania fizycznego, informatyki.  

5.7.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii                      

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5.7.2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznych,  

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia      

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5.7.3 Zasady zwalniania uczniów z wychowania fizycznego regulują odrębne 

przepisy zawarte w „Procedurach uzyskiwania zwolnień z wychowania 

fizycznego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku”.  

5.7.4 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego          

i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”. 

5.7.5 Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I półrocze, a w II półroczu decyzją dyrektora 

szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ma prawo wyboru 

w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi), czy na świadectwie 

ukończenia danego roku szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna 

czy „zwolniony”. 

5.8 Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca 

zobowiązany jest powiadomić zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel i wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwolnienie               

z zajęć w-f                

i informatyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zagrożenie oceną 

niedostateczną 

 

 



powiadamia uczniów osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów) w formie 

pisemnej. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani poświadczyć 

podpisem przyjęcie do wiadomości tej informacji.  

5.9 Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy zobowiązany jest powiadomić uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych w formie 

pisemnej, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani poświadczyć 

podpisem przyjęcie do wiadomości tych ocen.  

5.10 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii ocenianego ucznia, uczniów danej 

klasy, a także nauczycieli poprzez wywieszenie w pokoju nauczycielskim 

propozycji ocen dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.   

5.11 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.  

5.12 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

5.13 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 z wyróżnieniem do klasy programowo 

wyższej.  

5.14 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                                  

i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych w gimnazjach 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 (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje      

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocen klasyfikacyjną. 

5.15 Uczeń kończy gimnazjum jeżeli spełnia następujące warunki:  

5.15.1 w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
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programowo najwyższej, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie 

programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

5.15.2  Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli    w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.  

5.15.3 przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, składającego się z części 

humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z części obejmującej 

wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego zgodnie z przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu              

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów         

w szkołach publicznych, a także zgodnie z Procedurami ustalanymi przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

 

§ 6 

KLASYFIKACJA ROCZNA 

- SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

6.1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6.2 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 powołuję komisję, która:  

a)   w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku oceny  zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
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zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

6.3 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,      

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6.4 Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6.1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6.5 Dyrektor szkoły wyznacza komisję. W skład komisji wchodzą : 

6.5.1 w przypadku rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor gimnazjum lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- 

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

6.5.2 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje w 

skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły 

6.5.3 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danym oddziale 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców.. 

6.6 Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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6.7 Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni        

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

6.8 Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół. 

6.8.1 Protokół zawiera:  

a) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :  

 1/ Nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzony był egzamin 

 2/ skład komisji 

 3/ termin sprawdzianu 

 4/ imię i nazwisko ucznia 

5/ zadania sprawdzające 

6/ ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

          b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 1/ skład komisji, 

 2/ termin posiedzenia komisji, 

 3/ imię i nazwisko ucznia 

 4/ wynik głosowania 

5/ ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem 

6.8.2 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację               

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen. 

6.9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                                 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

6.10 Przepisy ust. 6.1 - 6.10 stosuje się także 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. 

 

§ 7 

KLASYFIKACJA ROCZNA 

– EGZAMIN POPRAWKOWY 
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7.1 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 

być zamieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7.2 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną                    

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

7.3 Dyrektor wyznacza termin egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć 

edukacyjnych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły              

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

7.4 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, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie 

programowo wyższej.  

7.5 Egzamin poprawkowy  przeprowadza się formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć 

technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

7.6 Pytania i zadania przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu:  

a) zadania w części pisemnej mogą mieć formę zadań testowych,  

b) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań, tworzących zestaw.  

7.7 Zadnia egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia dyrektorowi szkoły 

egzaminator nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

7.8 Uczeń losuje pytania w trakcie egzaminu z co najmniej dwóch zestawów 

egzaminacyjnych.  

7.9 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

gimnazjum.  

       W skład komisji wchodzą: 

1/ dyrektor gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły– jako przewodniczący komisji, 

2/  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne . 

7.10 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7.9 pkt. 2, może być zwolniony z udziału    

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Wówczas dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą 
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innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje           w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7.11 Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  

           a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

           b) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu, 

           c) ogłasza wynik. 

7.12 Czas trwania egzaminu poprawkowego:  

           a) część pisemna : 45 minut,  

            b) część ustna : maksymalnie 20 minut, 

            c) czas przygotowania do odpowiedzi ustnej maksymalnie 20 minut.  

7.13 Między formą pisemną i ustną ustala się przerwę 15 minut.  

7.14 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących 

w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

egzaminacyjne,  ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu 

załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7.15 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić                     

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 

do końca września. 

7.16 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji           

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

7.17 Egzamin poprawkowy może zdawać także uczeń, który zdawał sprawdzian 

wiedzy i umiejętności zgodnie z przepisami ust. 6.1- 6.10. 

7.18 W stosunku do oceny otrzymanej w wyniku egzaminu poprawkowego stosuje 

się także przepisy ust. 6.1- 6.11 z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

7.19 Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 8 

KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA 
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– EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

8.1 Uczeń, który nie może być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich 

zajęć edukacyjnych z powodu braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej wynikających z nieobecności usprawiedliwionej, 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w danym roku 

szkolnym, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń, który nie może być 

klasyfikowany z powodu braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

wynikających z nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na zajęcia w danym roku szkolnym, może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

8.1.1 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

        1/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

        2/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

        3/ przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach            

            szkoły publicznej innego typu  

        4/ przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły  

            publicznej 

8.1.2 Egzamin dla uczniów, o których mowa w ust. 8.1.1, podpunkt 2/ nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

8.1.2.1 Uczniom spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  

nie ustala się oceny zachowania.  

8.1.2.2 .1 Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów o których mowa w punkcie 8.1.1 

podpunkty 2, 3 i 4  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

których jest przeprowadzany ten egzamin 

8.1.2.2.2 W  przypadku  gdy  nie  jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka   

            obcego    nowożytnego w   skład  komisji   przeprowadzającej   egzamin  

            klasyfikacyjny, dla uczniów o których mowa w punkcie 8.1.1 podpunkt 3 i 4,  

            kontynuujących we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego  

            jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszczającego do oddziału w innej  

egzamin 

klasyfikacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego dyrektor szkoły powołuje w  

            skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego  

           w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8.1.2.3 Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia.  

8.2 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

8.3 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem            

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

8.4 Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt. 8.1 i 8.1.1, 

podpunkt 1/, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący 

komisji 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

8.5 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (opiekunowie 

prawni) jako obserwatorzy.  

8.6 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony 

egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin 

egzaminu; imię i nazwisko ucznia; zadania egzaminacyjne; ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen  

8.7 Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

8.8 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić                

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora. 

8.9 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
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przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

8.10 Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6punkt 6.1 oraz § 7 punkty 7.1 i 7.2.  

 

§ 9 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH 

 

9.1 Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem                                

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio                   

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

9.2 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne                               

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –                          

na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –                     

na podstawie tego orzeczenia 

c) posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, na podstawie tej opinii 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach „a” – 

„c”, który objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole 

9.3 Klasyfikacja uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym:  

a) Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym               

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania,  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym  i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

jego śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                           

oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania. Oceny te są ocenami 

opisowymi.  

b) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
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znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

c) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy 

programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

9.4  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć 

artystycznych, informatyki, muzyki i plastyki, w szczególności należy brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

9.5 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

9.5.1 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

9.6 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz                 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

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

języka obcego. W przypadku takiego ucznia zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie wydanego orzeczenia. W przypadku 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

”zwolniona”.  

9.7  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  
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§ 10 

OCENA ZACHOWANIA 

 

10.1 Ocena zachowania śródroczna i roczna powinna uwzględniać 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/ dbałość o właściwy wygląd ucznia. 

10.2 Oceny zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1/ w z o r o w e 

2/ b a r d z o  d o b r e    

3/ d o b r e 

4/ p o p r a w n e  

5/ n i e o d p o w i e d n i e  

6/ n a g a n n e  

10.3  Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

10.4  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1/ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10.4.1 Rada pedagogiczne może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu                   

w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

10.4.2 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym roku 

nie kończy szkoły. 
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10.5  Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom oraz rodzicom                        

( prawnym opiekunom): 

1/ kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania, 

2/ co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie, 

3/ jaka jest możliwość poprawiania ustalonej oceny.  

10.6  Zachowanie ucznia ocenia wychowawca klasy. Ustalona przez wychowawcę 

ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7, ust. 1-10. 

10.7  W szkole istnieje system monitoringu, z którego nagranie może stanowić 

dowód winy rzutujący na ocenę zachowania ucznia.  

10.8  Ocena zachowania ucznia musi uwzględniać następujące zagadnienia: 

10.8.1 wywiązywanie się z obowiązku szkolnego  

a)  systematyczność uczęszczania do szkoły, 

b) chęć do nauki, 

c) sumienność i wytrwałość w nauce, 

d) udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

e) samodzielność i systematyczność w pracy, 

f) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

g) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

h) niszczenie mienia szkolnego karane będzie obniżeniem oceny zachowania 

lub obciążeniem finansowym; 

10.8.2 kultura osobista i postawa wobec innych osób 

a) dbałość o honor i tradycje szkoły, państwa, 

b) właściwe reagowanie na złe zachowanie, 

c) uczciwość w codziennym postępowaniu, 

d) dbałość o kulturę słowa, 

e) sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych, 

f) dbałość o zdrowie swoje i innych, 

g) nieuleganie nałogom, 

h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

i) dbałość o higienę osobistą , estetykę wyglądu i ład, 

j) godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią, 

k) okazywanie szacunku innym osobom, 

l) przestrzeganie przez uczniów zasad noszenia odpowiedniego stroju oraz 

wystrzeganie się wyzywających fryzur, makijażu, obuwia na wysokim 

obcasie, a także kolczyków w miejscach innych niż uszy, 

m) przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 
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lekcyjnych; 

10.8.3 udział w życiu klasy, szkoły i środowiska  

a) udzielanie pomocy innym, 

b) wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

c) umiejętność pracy w zespole, 

d) godzenie nauki z pracą domową i społeczną, 

e) poszanowanie światopoglądu, 

f) zaangażowanie się w życie szkoły, klasy, środowiska; 

10.8.4 frekwencja na zajęciach   

a) ewidentne opuszczanie zajęć dydaktycznych, tzn. nieusprawiedliwiona 

nieobecność wynosząca 50 % godzin w ciągu miesiąca na obowiązkowych zajęciach 

dydaktycznych uznawana jest za niespełnianie obowiązku szkolnego i skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania. 

 

10.9 KRYTERIA USTALANIA OCEN  ZACHOWANIA  

 

10.9.1 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe kryteria:  

a) wypełnia wszystkie postanowienia statutu, jest wzorem dla innych; 

b) w szczególny sposób angażuje się w realizację projektu edukacyjnego; 

wykazuje się dużą aktywnością, pomysłowością, pełni funkcję „lidera” 

grupy, koordynuje pracę swojej grupy; 

c) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły                  

i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę i poza nią;  

d) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                    

i kolegów;  

e) jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga 

kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);  

f) okazuje szacunek osobom starszym;  

g) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;  

h) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;  

i) jest uczciwy;  

j) jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne);  

k) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;  

l) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, 

projektach, akcjach;  
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m) wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się                     

z powierzonych mu obowiązków;  

n) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;  

o) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny 

osobistej; do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór oraz 

wystrzega się wyzywających fryzur, makijażu, obuwia na wysokim obcasie, 

a także noszenia kolczyków w miejscach innych niż uszy; na uroczystości 

szkolne przychodzi w stroju galowym, a w dni powszednie nosi odpowiedni 

strój;  

p) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków 

odurzających;  

q) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  

r) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych 

nieobecności; 

s) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

10.9.2 Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:  

a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Gimnazjum; 

b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo 

dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

c) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany            

do lekcji;  

d) w szczególny sposób angażuje się w realizację projektu edukacyjnego. 

Wykazuje się aktywnością, pomysłowością, wywiązuje się z powierzonych 

zadań; 

e) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;  

f) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek 

otoczenia;  

g) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych                  

i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;  

h) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;  

i) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;  

j) okazuje szacunek osobom starszym;  

k) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;  

l) dba o swój estetyczny wygląd: 

-    przestrzega zasad higieny osobistej, 
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-    do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór oraz wystrzega się  

     wyzywających fryzur, makijażu, obuwia na wysokim obcasie, a także  

     noszenia kolczyków  w miejscach innych niż uszy, 

-    na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, a w dni  

     powszechne nosi odpowiedni strój; 

ł) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;  

m) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;  

n) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  

o) uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych                                 

nieobecności; 

p) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

10.9.3 Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:  

a) przestrzega Statutu Gimnazjum;  

b) bierze udział w życiu klasy i szkoły;  

c) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;  

d) systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich;  

e) angażuje się w realizację projektu edukacyjnego i aktywnie w nim  

uczestniczy; dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań; 

f) nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego 

naruszenia Statutu Gimnazjum uwag;  

g) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie 

porządek; 

h) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                    

i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;  

i) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom                         

i pracownikom szkoły;  

j) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych                                              

i niepełnosprawnych;  

k) stara się dbać o swój estetyczny wygląd: 

      - przestrzegając zasad higieny osobistej, 

      - do szkoły ubierając się schludnie i skromnie oraz wystrzegając się      

        wyzywających fryzur, makijażu, obuwia na wysokim obcasie, a także      

        noszenia kolczyków w miejscach innych niż uszy, 

      - na uroczystości szkolne przychodząc w stroju galowym, a w dni     

        powszednie nosząc odpowiedni strój; 
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l) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;  

m) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;  

n) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

o) uczęszcza na zajęcia, ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych  

p) stara się przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych                               

w czasie zajęć lekcyjnych. 

10.9.4 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:  

a) na ogół spełnia obowiązki wynikające ze Statutu Gimnazjum (zdarzają 

mu się uchybienia); 

b) stara się uczestniczyć w życiu szkoły i klasy; 

c) uczęszcza na zajęcia, stara się być przygotowanym do lekcji; 

d) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego; poprawnie wykonuje 

zadania powierzone przez „lidera”; 

e) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących  

niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych; 

f) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów; 

g) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu  

prac; 

h) na ogół przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje               

i innych, nie ulega nałogom; 

i) na ogół wystrzega się wyzywających fryzur, makijażu, obuwia                         

na wysokim obcasie, a także noszenia kolczyków  w miejscach innych niż 

uszy; 

j) stara się nosić odpowiedni strój w dni powszednie, a strój galowy                    

na uroczystości szkolne; 

k) na ogół przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych                        

na zajęciach lekcyjnych; 

l) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; 

m) uczęszcza na zajęcia, ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych  

n) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia 

własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób 

rekompensuje szkodę; 

o) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie 

młodszymi i słabszymi; 

p) stara się unikać kłótni i konfliktów; 

q) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub 
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psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły; 

r) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą); 

s) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii; 

10.9.5 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:  

a) często łamie zasady Statutu Gimnazjum; 

b) lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często 

jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia 

prowadzenie zajęć); 

c) uczeń wykazuje chęć pracy nad projektem edukacyjnym; stara się 

wykonywać mało istotne zadania z nim związane; 

d) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły; 

e) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym                            

i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; 

f) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju 

galowego podczas uroczystości, nienoszenie odpowiedniego stroju  w dni 

powszednie, noszenie wyzywającej fryzury, makijażu, obuwia                        

na wysokim obcasie oraz kolczyków w miejscach innych niż uszy); 

g) często łamie zakaz używania telefonu komórkowego podczas zajęć 

lekcyjnych;  

h) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje  

je niedbale; 

i) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów; 

j) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, 

personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów; 

k) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi     

do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły 

lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych); 

l) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje; 

m) ulega nałogom; 

n) często spóźnia się na lekcje, ma od 31 do 40 godzin 

nieusprawiedliwionych 

10.9.6 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe kryteria:  

a) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych;  

b) nie przestrzega zasad Statutu Gimnazjum;  
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c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;  

d) odmawia udziału w pracach nad projektem edukacyjnym; 

e) swoim zachowaniem: 

      - uniemożliwia prowadzenie lekcji, 

      - daje zły przykład rówieśnikom, 

      - wpływa na nich demoralizująco, 

      - zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;  

f) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuszcza się kradzieży;  

g) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

wyłudzanie, zastraszanie;  

h) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się                       

z obowiązku naprawienia szkody;  

i) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny                         

i agresywny;  

j) ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki 

odurzające lub je rozprowadza);  

k) nie przestrzega zasad noszenia odpowiedniego stroju w szkole (nie nosi 

stroju galowego podczas uroczystości, nosi wyzywające fryzury, makijaż, 

buty na wysokim obcasie lub kolczyki w miejscach inne niż uszy); 

l) nie przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć 

lekcyjnych;  

m) wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, ma ponad 40 godzin 

nieusprawiedliwionych 

10.10 KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEUSPRAWIEDLIWIENIA   

GODZIN 

LICZBA GODZIN 

NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH 

KONSEKWENCJA 

Do 20 rozmowa wychowawcy z uczniem  i jego rodzicami 

odnotowana w dzienniku 

20-30 rozmowa wychowawcy z uczniem i jego rodzicami 

odnotowana w dzienniku, upomnienie wychowawcy, 

możliwe jest również poinformowanie o tym fakcie 

rodziców ucznia drogą listowną ( list polecony) lub 

telefoniczną 

30-40 rozmowa wychowawcy z uczniem  i jego rodzicami 

odnotowana w dzienniku, upomnienie wychowawcy 

wobec klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dolsk, 29.08.2016r. 

 

Powyżej 40 rozmowa wychowawcy z uczniem  i jego rodzicami 

odnotowana w dzienniku, upomnienie dyrektora 

szkoły wobec społeczności uczniowskiej, która 

skutkuje oceną naganną z zachowania na półrocze lub 

koniec roku 

 

§ 11 

KLASYFIKACJA Z RELIGII 

 

11.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się zgodnie                          

z zasadami  oceniania wewnątrzszkolnego. 

11.2  Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne tylko wiedza religijna. 

11.3  Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej  ani na ukończenie szkoły.  

§ 12 

 

12.1 Organem uprawnionym do wprowadzania zmian w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania jest rada pedagogiczna, która podejmuje taką decyzję mocą 

uchwały podjętej zwykle większością głosów w obecności co najmniej ½ 

członków rady. 
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