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§ 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 i realizowanych           

w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  

społecznego i norm etycznych, obowiązków ucznia określonych  w statucie szkoły, 

„Regulaminu wystawiania oceny zachowania”.  

 

§ 2 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu   

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) przekazywanie uczniowi informacji na temat mocnych i słabych stron oraz ustalenie 

kierunków dalszej pracy; 

3) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia oraz udzielanie wskazówek                          

do samodzielnego planowania jego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach              

w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę    

zachowania-wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

3. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

4. Wychowawca na pierwszym zebraniu w roku szkolnym informuje rodziców o zasadach 

oceniania wewnątrzszkolnego i  podaje informację, że dokumenty szkolne są dostępne       

na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej. Zapoznaje również z obowiązującym 

w szkole „Regulaminem wystawiania oceny zachowania”. 

5. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym zapoznają uczniów z wymaganiami 

edukacyjnymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 3 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej, w których wydziela się dwa półsemestry. 

2. Oceny półsemestralne i śródroczne są wpisywane w dzienniku lekcyjnym i dzienniku 

internetowym, natomiast ocena roczna jest wpisywana w dzienniku lekcyjnym, dzienniku 

internetowym i w arkuszu ocen. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ocenie zachowania 

ucznia. Ocena półsemestralna ma charakter informacyjny (w jakim stopniu uczeń spełnił 

wymagania edukacyjne). 
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4. 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 opinii. 

5. Na podstawie opinii lekarskiej o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej dyrektor na wniosek 

złożony przez rodziców zwalnia ucznia z w/w zajęć na okres wskazany w opinii. Jeżeli 

okres zwolnienia uniemożliwia wystawienie uczniowi  semestralnej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

6. Oceny z zajęć dodatkowych oraz religii i etyki są uwzględniane przy obliczaniu średniej 

ocen ucznia, ale nie mają wpływu na promocję. Jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia z religii    

i etyki, na świadectwie wpisuje się obydwie oceny 

7. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w styczniu, a klasyfikacja roczna odbywa się               

w  czerwcu. 

§ 4 

 

1. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów i ich rodziców               

o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

ocenie zachowania: 

1) nauczyciel i wychowawca informują uczniów o przewidywanej ocenie w rozmowie 

na zajęciach edukacyjnych i poprzez wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego; 

2) wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych                  

i rocznych na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z informacją, podpisać ją,        

a następnie zwrócić wychowawcy; 

3) rodzice uczniów zagrożonych klasyfikacyjnymi ocenami niedostatecznymi z zajęć 

edukacyjnych i/lub obniżoną oceną  zachowania mają obowiązek przyjść do szkoły   

w wyznaczonym terminie-cztery tygodnie  przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej i podpisać informację o zagrożeniach umieszczoną w dzienniku 

lekcyjnym; 

4) w przypadku niezgłoszenia się rodzica do szkoły w wyznaczonym terminie 

wychowawca klasy informuje rodzica o zagrożeniach telefonicznie w obecności 

innego pracownika szkoły, który potwierdza podpisem z datą tę informację                      

w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 5 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, to składają podanie do dyrektora 

szkoły ze swoimi zastrzeżeniami i ich uzasadnieniem w terminie trzech dni roboczych       

od dnia, w którym wychowawca przekazał informację o ocenach przewidywanych. 

2. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest uzyskanie w ciągu roku ocen wyższych    

od oceny przewidywanej. 

3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w części pisemnej               

i w części ustnej. 

4. Dyrektor w ciągu kolejnych trzech dni roboczych informuje na piśmie ucznia i rodziców    

o terminie, w którym odbędzie się pisemne oraz ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

ucznia z zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie       

5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 
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6. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego na przewodniczącego 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia. 

8. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) wynik osiągnięty przez ucznia; 

7) ustaloną ocenę. 

9. Aby ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych była wyższa od oceny 

przewidywanej, uczeń musi osiągnąć z pisemnego i ustnego sprawdzenia wiedzy                     

i umiejętności wynik na poziomie co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 6 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną  zachowania, 

to składają podanie do dyrektora szkoły ze swoimi zastrzeżeniami i ich uzasadnieniem        

w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym wychowawca przekazał informację        

o ocenach przewidywanych.  

2. Dyrektor wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności przewidywanej 

oceny w oparciu o dokumentację szkolną i argumentację wychowawcy.  

3. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga celem dodatkowej 

analizy proponowanej przez wychowawcę oceny. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym 

tego zespołu. 

4. Wychowawca może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę po przeprowadzonej 

analizie.  

5. Dyrektor w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania informuje ucznia lub rodziców               

o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

6. Z przeprowadzonej analizy sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę. 

7. Oceny przewidywane nie są równoznaczne z ostateczną oceną klasyfikacyjną. 

 

§ 7 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku jednej lub dwóch ocen 

niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu                    

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki i wychowania fizycznego,      

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych, o czym w sposób pisemny informuje ucznia i jego 

rodziców. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu sierpnia. 

5. Aby zdać egzamin poprawkowy, uczeń musi uzyskać z egzaminu  co najmniej 75% 

punktów możliwych do uzyskania. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego na przewodniczącego 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których został przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę z egzaminu poprawkowego. 

9. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

trwania nauki w gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych                  

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 8 

 

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

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

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne. 

3. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej       

rada pedagogiczna wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne uczeń musi zdać przed posiedzeniem rady pedagogicznej 

zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu       

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki i wychowania fizycznego,      

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego na przewodniczącego 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których został przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 9 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została 

uchwalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być składane od dnia posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej 

wyniki klasyfikacji rocznej, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia         

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego na przewodniczącego 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia. 

6. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) wynik osiągnięty przez ucznia; 

7) ustaloną ocenę. 

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

9. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego na przewodniczącego 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog. 

10. Ocena ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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2) termin posiedzenia; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

 

§ 10 
 

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

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

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

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz  ponadto przystąpił  w klasie 

III do egzaminu, obejmującego: 

1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych; 

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych; 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane   

w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

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

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz  ponadto przystąpił  w klasie 

VIII do egzaminu, obejmującego: 

4) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego; 

5) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki; 

6) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły                     

z wyróżnieniem. 

 

§ 11 

 

1. W szkole obowiązuje następująca skala ocen z zajęć edukacyjnych: 

6 – ocena celująca 

5 – ocena bardzo dobra 

4 – ocena dobra 

3 – ocena dostateczna 

2 – ocena dopuszczająca 

1 – ocena niedostateczna 

2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny od oceny dopuszczającej do oceny 

celującej. 

3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczną. 

4. Oceny wystawiane przez nauczycieli uwzględniają poziom w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej   

oraz wskazują potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień; ukazują efekty uzyskane przez ucznia           

w trakcie roku szkolnego oraz wskazują kierunek dalszej pracy. 

5. Nauczyciele stosują zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. 

 



8 
 

6. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną liczbę bieżących ocen: 

 

Liczba godzin zajęć w tygodniu Minimalna liczba ocen 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

 

7. W szkole obowiązują następujące szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia: 

1) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na początku zajęć.      

Przez nieprzygotowanie rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu lub ćwiczeń, 

przyrządów, stroju na lekcje wychowania fizycznego. O ilości nieprzygotowań          

w semestrze decyduje nauczyciel w zależności od ilości godzin lekcyjnych                

w tygodniu. Nauczyciel przekazuje tę informację na początku roku szkolnego. Każde 

nieprzygotowanie powyżej dopuszczalnej ilości skutkuje oceną niedostateczną; 

2) w ciągu tygodnia mogą być trzy 45-minutowe lub dłuższe prace klasowe 

zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z co  najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Praca klasowa obejmuje szerszy zakres materiału (np. dział); 

3) obowiązuje jednolity system oceniania prac klasowych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych według następującej skali procentowej odnoszonej do skali ocen: 

 

0% - 40% - niedostateczna 

41% - 55% - dopuszczająca 

56% - 67% - dostateczna 

68% - 83% - dobra 

84% - 95% - bardzo dobra 

powyżej 95% - celująca 

 

Sprawdziany krótsze od 45-minutowych (kartkówki), sprawdzające poziom opanowania 

wymagań edukacyjnych z trzech ostatnich lekcji, oceniane są w następujący sposób: 

 

0% - 30% - niedostateczna 

31% - 50% - dopuszczająca 

51% - 75% - dostateczna 

76% - 90% - dobra 

91% - 100% - bardzo dobra 

 

4) uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej i kartkówki, jeśli otrzymana ocena nie 

jest dla niego satysfakcjonująca; 

5) uczeń przystępuje do poprawy pracy klasowej lub kartkówki w czasie pozalekcyjnym 

po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od oddania 

sprawdzonej pracy klasowej i nie dłuższym niż 1 tydzień od oddania sprawdzonej 

kartkówki; 

6) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy klasowej lub kartkówki. Ocena 

z poprawy jest wpisywana do dziennika. Obie oceny są uwzględniane                   

przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej; 

7) uczeń, którego nieobecność na pracy klasowej jest nieusprawiedliwiona, uzupełnia tę 

pracę na pierwszych zajęciach, na których się pojawi; 

8) w tygodniu może być dowolna liczba kartkówek sprawdzających wiadomości                

z ostatnich trzech tematów oraz kartkówki z bieżącej lekcji jako pisemna forma 
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ewaluacji stopnia przyswojenia materiału przez uczniów. Kartkówki nie muszą być 

zapowiadane i nie mogą trwać całą godzinę lekcyjną; 

9) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe w ciągu 2 tygodni od ich 

napisania, a kartkówki w ciągu jednego tygodnia; 

10) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację odnoszącą się 

do uzyskanych przez niego efektów i wskazującą dalszy kierunek pracy. Dotyczy to 

zarówno ocen z wypowiedzi ustnych jak i prac pisemnych. 

8. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Nauczyciel na bieżąco wpisuje 

oceny do dziennika internetowego, a rodzice mają obowiązek zapoznać się z nimi. 

9. Udostępnienie prac klasowych rodzicom następuje w czasie comiesięcznych spotkań            

i zebrań. Na pisemną prośbę rodziców prace mogą być wypożyczone do domu. Uczniowie 

mają obowiązek zwrócić prace dnia następnego po ich otrzymaniu. Prace klasowe 

nauczyciel ma obowiązek przechowywać przez cały rok szkolny. 

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zwolnić do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z nauki drugiego języka obcego.  W przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie   

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Uczeń, który przeszedł do szkoły z innej placówki, ma obowiązek uzupełnić różnice 

programowe. 

1) Dyrektor, po otrzymaniu dokumentacji nauczania ucznia, który przeszedł z innej 

szkoły, ustala różnice programowe; 

2) Dyrektor, na piśmie, informuje: ucznia i jego rodziców o konieczności uzupełnienia 

różnic programowych i o   konsekwencjach  ich nieuzupełnienia, wychowawcę          

oraz zainteresowanych nauczycieli, u których uczeń musi uzupełnić różnice 

programowe; 

3) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia zobowiązany jest do przygotowania na piśmie 

zagadnień obejmujących zakres materiału, który uczeń ma uzupełnić; 

4) Nauczyciel wyznacza uczniowi termin i formę zaliczenia materiału, zgodnie                   

z zasadami: jeżeli uczeń zostanie przyjęty do szkoły od dnia 1 września, zaliczenie 

różnic programowych musi nastąpić do końca I semestru, jeżeli uczeń zostanie przyjęty 

do szkoły w trakcie roku szkolnego, zaliczenie różnic musi nastąpić                          

przed zakończeniem roku szkolnego; 

5) Jeżeli uczeń musi zaliczyć różnice programowe obejmujące przedmiot, który w danej 

klasie nie jest prowadzony, może: uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu  z inną 

klasą, uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez nauczyciela; 

6) Nauczyciel prowadzący zajęcia sporządza dokumentację obejmującą prace ucznia. 

Dokumentację dotyczącą wyrównania przez ucznia różnic programowych przechowuje 

się w arkuszu ocen ucznia; 

7) W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne zostały zakończone w niższej klasie, 

zaliczenie musi zakończyć się oceną.  

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim      

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

ocenę celującą roczną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

13. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie                    

z „Regulaminem Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 56”. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego takich jak: wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej        

lub ciężka, długotrwała choroba, poświadczona zaświadczeniem lekarskim, dyrektor 
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gimnazjum może zwolnić ucznia z udziału w projekcie. W przypadkach, o których mowa, 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji 

o udziale ucznia w realizacji projektu, wpisuje się: „zwolniony” lub „zwolniona”. 

15. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

§ 12 

 

1. System oceniania w  klasach I-III oparty jest na ocenie opisowej. Wyjątek stanowią język 

angielski, religia lub/i etyka, na których wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są      

w sześciostopniowej skali cyfrowej.  

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia ucznia z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej,  

przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej, językowej, 

wychowania fizycznego, religii i etyki; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom w formie ustnej lub pisemnej 

informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia 

kierunków dalszej pracy.  

4. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki - w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;  

4) wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.  

5. Do zapisywania postępów w nauce w klasach I-III przyjmuje się skalę:  

1) W (96% - 100%) – wspaniale, wzorowo wykonałeś pracę – uczeń doskonale 

opanował wiedzę  i umiejętności przewidziane programem. Swobodnie wykorzystuje 

je w nowych i nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Z dużym 

zaangażowaniem wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe. Wymaga 

indywidualizacji pracy w celu rozwinięcia jego zdolności;  

2) BDB (84% - 95%) – bardzo dodrze wykonałeś pracę – uczeń w stopniu bardzo 

dobrym opanował realizowany zakres wiadomości i umiejętności. Pracuje 

samodzielnie, czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela podczas wykonywania 

zadań złożonych. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach 

typowych. Często wykonuje zadania dodatkowe;  

3) DB (68% - 83%) – dobrze wykonałeś pracę – uczeń opanował podstawowy 

materiał w dobrym stopniu. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności                     

w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W sytuacjach 

problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela;  

4) Z (56% - 67%) – zadowalająco wykonałeś pracę, ale popracuj jeszcze – uczeń  

opanował podstawy programu w stopniu wystarczającym do rozwiązywania prostych 

zadań. Samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności. 

Podczas wykonywania zadań o średnim stopniu trudności często potrzebuje wsparcia  

i pomocy nauczyciela; 

5) WP (41% - 55%) – musisz więcej pracować – uczeń bardzo często ma problemy     

z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy zwykle potrzebuje wskazówek 

nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy 

programu;  

6) P (0% - 40%) – powtórz materiał – uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie 

podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu 

najprostszych zadań. Potrzebuje wielu dodatkowych ćwiczeń utrwalających.  
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6. W klasach I i II w klasyfikacji śródrocznej obowiązuje karta oceny opisowej, która jest 

jednocześnie informacją dla rodziców o postępach dziecka.  

7. W klasie III w klasyfikacji śródrocznej obowiązuje śródroczna ocena opisowa, która jest 

jednocześnie informacją dla rodziców o postępach dziecka.  

8. Osiągnięcia uczniów sprawdzane są podczas praktycznego działania dzieci, odpowiedzi 

ustnych, prac domowych, kartkówek i testów.  

9. O postępach lub ich braku nauczyciel informuje uczniów na bieżąco, podczas sprawdzania  

i oceniania osiągnięć. Rodzice są informowani systematycznie przez dzienniczki, dziennik 

elektroniczny, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne.  

10. Uczniowie otrzymują do wglądu wszystkie swoje prace pisemne po ich poprawieniu     

przez nauczyciela. Testy, które stanowią dokumentację pracy dziecka rodzice                    

lub opiekunowie mogą obejrzeć podczas zebrań lub konsultacji indywidualnych.  

11. W drugim semestrze klasy III nauczyciele w celu przygotowania uczniów do stopniowej 

skali ocen stosują oceny cyfrowe: 

6 – ocena celująca 

5 – ocena bardzo dobra 

4 – ocena dobra 

3 – ocena dostateczna 

2 – ocena dopuszczająca 

1 – ocena niedostateczna 

 

§ 13 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca klasy wystawia po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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 osobom; 

8) udział w projekcie edukacyjnym. 

2. Wychowawca przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia ze stwierdzonymi 

zaburzeniami lub odchyleniami uwzględnia ich wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali:  

   wzorowe 

   bardzo dobre 

   dobre 

   poprawne 

   nieodpowiednie 

   naganne 

4. Za obniżone oceny klasyfikacyjne zachowania uznaje się ocenę nieodpowiednią i naganną. 

5. W gimnazjum obowiązuje „Regulamin wystawiania oceny z zachowania”. 
 

 


