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Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi 
uchwalonego przez Radę Pedagogiczną 
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 
w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

 

 

Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi 
 

 

I. Założenia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-

cieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wy-

magań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach 

oraz programów nauczania realizowanych w szkole, uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycz-

nych. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej pra-

cy, 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudno-

ściach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

4. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

 

 

II. Sposoby zbierania informacji o uczniu 
 

§ 2 

 

1. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdza się, stosując: 

1) formy ustne: 

a) odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie), 

b) wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji), 

c) recytacje, 

d) sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem, 

2) formy pisemne: 

a) przedmiotowe badania wyników nauczania, 

b) prace klasowe, 

c) sprawdziany, 

d) dyktanda, 
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e) kartkówki, 

f) testy, 

g) referaty, 

h) projekty, 

i) zadania domowe, 

j) prace dodatkowe, 

k) testy kompetencji humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, 

3) formy praktyczne: 

a) ćwiczenia laboratoryjne, 

b) prace manualne, 

c) wkład pracy w zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki. 

 

 

III. Zasady i kryteria oceny przedmiotowej 
 

§ 3 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) okres I rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 stycznia, 

2) okres II rozpoczyna się 1 lutego, a kończy w ostatni piątek czerwca. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śród-

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia. 

3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej zatwierdza się na zebraniu plenarnym rady pedagogicznej w ostatnim 

tygodniu I okresu lub tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej istnieje konieczność uzupełnienia braków przez ucznia, 

szkoła umożliwia to uczniowi poprzez organizację dodatkowych zajęciach wyrównawczych. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustale-

niu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Uczeń będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

(w przypadku konkursu odbywającego się po rocznej klasyfikacji), lub będący laureatem/finalistą 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfika-

cyjną lub najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

7. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza się na zebraniu plenarnym rady pedagogicznej w ostatnim 

tygodniu II okresu. 

8. Nauczyciele ustalają w końcu każdego okresu w terminie określonym przez dyrektora szkoły śród-

roczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne zachowania. 

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następu-

jącej skali: 

1) stopień celujący - 6 

2) stopień bardzo dobry - 5 

3) stopień dobry - 4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny - 1 

10. Do ocen cząstkowych nauczyciel może stosować plusy i minusy. 

11. Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za pomocą punk-

tów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych: 
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0% – 24 % – niedostateczny 

25% – 44% – dopuszczający 

45% – 64% – dostateczny 

65% – 84% – dobry 

85% – 100% – bardzo dobry 

 

12. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe. 

13. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające po-

za program nauczania (wymagania rozszerzające) przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twór-

czo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązy-

waniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania lub osiąga suk-

cesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując 

się do finałów regionalnych lub wojewódzkich lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności okre-

ślony programem nauczania (wymagania dopełniające) przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i prak-

tyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe 

zawarte w programie nauczania oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) sa-

modzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wiadomości określone programem 

nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych zawartych w programie nauczania 

oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudno-

ści, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności na po-

ziomie wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania oraz nie jest w stanie rozwiązań 

(wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

14. Nauczyciel każdego przedmiotu zobowiązany jest do opracowania przedmiotowego kryterium oce-

niania zgodnego z postanowieniami szkolnego systemu oceniania. 

15. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia roz-

wojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

16. Przedmiotowe kryteria oceniania są zatwierdzane przez dyrektora szkoły. 

17. Pisemne sprawdziany i prace klasowe powinny być zapowiedziane przez nauczyciela z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

18. W ciągu jednego tygodnia uczeń może mieć nie więcej niż cztery pisemne sprawdziany, a w ciągu 

jednego dnia nie więcej niż jeden. 

19. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania pracy. 

20. Pisemne sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie pisał 

ich z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak 

niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. Brak za-

liczenia pracy pisemnej jest równoznaczny z wystawieniem uczniowi oceny ndst. 
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21. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

22. Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 

w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

23. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania pisemnych prac klasowych i sprawdzianów przez 

okres trzech lat. 

 

§ 4 

 

1. Nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych, 

ustalając oceny z tych zajęć, powinni brać pod uwagę kryteria określone w odrębnych przepisach. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego i informatyki na za-

sadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 2 jest obowiązany być obecny na lekcji. 

 

 

IV. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

§ 5 
 

1. O wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (brak nie-

usprawiedliwionych nieobecności). 

2. Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1) rodzice ucznia składają w terminie do 3 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie pi-

semny wniosek o podwyższenie oceny zawierający uzasadnienie, 

2) nauczyciel wyznacza uczniowi termin, zakres materiału i sposób podwyższenia oceny. 

 

 

V. Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania uczniów 
 

§ 6 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia: 
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1) ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który przestrzega zasady współżycia społecznego i normy etycz-

ne oraz obowiązki określone w statucie gimnazjum, 

2) ocenę „bardzo dobrą” lub „wzorową” otrzymuje uczeń, który cechuje się wysoką kulturą osobi-

stą i spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz ponadto 3 lub 6 z wymienionych niżej kryteriów: 

a) uzyskał trzy pozytywne uwagi, 

b) ma co najmniej 75% frekwencję na zajęciach pozalekcyjnych, 

c) bierze udział w pracach społecznych na rzecz szkoły, 

d) uzyskał ponad 50% punktów w konkursie przedmiotowym, 

e) bierze udział w zawodach sportowych i konkursach, 

f) udziela się w uroczystościach szkolnych, 

g) pomaga słabszym uczniom, 

h) aktywnie uczestniczy w pracy organizacji społecznych, 

i) ma co najmniej 95% frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

j) aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego. 

3) ocenę „poprawną”, „nieodpowiednią” lub „naganną” otrzymuje uczeń, który uchybia wymaga-

niom zawartym w treści oceny „dobrej”, spełniając odpowiednio 3, 6 lub 9 wymienionych niżej 

kryteriów: 

a) ma 5 nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu semestru, 

b) ma 10 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w ciągu semestru, 

c) otrzymał trzy uwagi negatywne, 

d) stosuje przemoc fizyczną w stosunku do koleżanek i kolegów, 

e) kradnie, 

f) fałszuje dokumentację, 

g) niszczy mienie szkolne lub społeczne, 

h) stosuje wyłudzanie, zastraszanie, 

i) stosuje przemoc psychiczną, 

j) wchodzi w kolizję z prawem, 

k) ucieka z lekcji, wagaruje, 

l) pali papierosy, 

m) pije alkohol, 

n) zażywa narkotyki, 

o) uczęszcza do dyskoteki dla dorosłych, 

p) nie wywiązał się częściowo lub całkowicie ze swoich obowiązków w trakcie realizacji projek-

tu edukacyjnego. 

5. Pochwała dyrektora szkoły powoduje podniesienie oceny zachowania o jeden stopień, a nagana – ob-

niżenie o jeden stopień oceny ustalonej na podstawie kryteriów zawartych w ust. 4. 

6. Każda wielokrotność zawarta w § 6, ust. 4, pkt 2 (a) i 3 (a, b, c) jest spełnieniem kryterium. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchyle-

nia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opi-

nii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-
chowania 

 

§ 7 
 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli nie 

otrzymał w trakcie roku szkolnego nagany dyrektora szkoły. 

2. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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1) rodzice ucznia w terminie do 3 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie składają pi-

semny wniosek o podwyższenie oceny zawierający uzasadnienie, 

2) wychowawca klasy analizuje ponownie wspólnie z rodzicem i uczniem kryteria oceny zachowania 

i ustala ocenę zachowania. 

 

 

VII. Zasady informowania o osiągnięciach edukacyjnych uczniów 
 

§ 8 

 

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

opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wy-

nikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

4) warunkach i sposobie przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce oraz zasadach wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac 

uczniów. 

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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warun-

kach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego ro-

dzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły i w obecności nauczyciela. 

6. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych oce-

nach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zacho-

wania. 

7. O przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, szko-

ła informuje pisemnie rodziców ucznia na miesiąc przed zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. 

8. Rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach 

uczniów: 

1) poprzez wpisy do dzienniczków uczniów, 

2) w czasie ogólnych spotkań informacyjnych, 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami. 

 

 

VIII. Tryb odwoławczy od oceny 
 

§ 9 

 

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

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

wania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Za-
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strzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustala-

nia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfika-

cyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną za-

chowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfi-

kacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, któ-

ra może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym termi-

nie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-

cyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wy-

nosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 
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IX. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 
 

§ 10 

 

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

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfika-

cyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasy-

fikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 1, są przeprowadzane zgodnie z prze-

pisami dotyczącymi tych egzaminów oraz przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wa-

runków oceniania, klasyfikowania i promowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wy-

chowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. 

10. 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). 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, pkt 1, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich sa-

mych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej kla-

sy. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, oraz jego rodzicami 

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

jednego dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyj-

nego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt 2 – skład komisji, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
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4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

 

X. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 
 

§ 11 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

ki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z któ-

rych egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyż-

szej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 8. 

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

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu po-

prawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizo-

wane w klasie programowo wyższej. 
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XI. Promowanie uczniów 
 

§ 12 

 

1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edu-

kacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 11, ust. 8. 

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

rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasy-

fikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. 

5. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyż-

sze od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Zasady przeprowadzania egza-

minu gimnazjalnego określają odrębne przepisy. 

6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, jak 

również na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 


