
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA (ZWO) 

 

 

Art.1. CELE I ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

1.1 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu          

oraz o postępach w tym zakresie. 

1.2 Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie  informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

1.3 Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

1.4 Motywowanie ucznia do dalszych postępów  w nauce i zachowaniu. 

1.5 Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce       

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

1.6 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

1.7 Skłonienie ucznia i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy. 

1.8 Sformułowanie informacji w postaci oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej                 

i końcowej oraz oceny zachowania.  

      

Art.2. ZASADY FORMUŁOWANIA WYMOGÓW EDUKACYJNYCH 

 

      2.1 Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria ocen klasyfikacyjnych       

przygotowywane są przez nauczycieli i zapisane w „Przedmiotowych Systemach 

Oceniania”. 

2.2 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców  o: 

a) kryteriach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej     

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2.3  Wychowawca  oddziału, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów 

oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

2.4 Uczniowie i rodzice mają również prawo w trakcie roku szkolnego do informacji      

na temat wymagań edukacyjnych wynikających z programu konkretnego przedmiotu 

oraz kryteriów oceny zachowania. 

 

Art.3  SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIA 

 

SPOSÓB ZASADY 

I  PRACE PISEMNE 

 

- kartkówki - równoważne z odpowiedzią 

ustną (obejmujące materiał z 3 ostatnich 

tematów) 

- sprawdziany (obejmujące materiał z 4 – 6 

tematów) 

- prace klasowe (obejmujące działy 

programowe lub wiadomości z całego 

- na początku semestru nauczyciel przedmiotu 

informuje uczniów, po jakich działach 

programowych są prace klasowe,  

- praca klasowa powinna być zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w 

dzienniku (pk),  

- w danym dniu może być tylko jedna praca 

klasowa, 

- oceny z prac klasowych wpisuje się do 



semestru, lektury)  

- wypracowania 

- dyktanda 

- inne formy wypowiedzi pisemnych 

dziennika na czerwono, 

- kartkówki  mogą być przeprowadzone bez 

zapowiedzi, a ich ilości w danym dniu 

(tygodniu) nie określa się,  

- sprawdziany powinny być zapowiadane  

i odnotowane w dzienniku (spr), 

- sprawdziany mogą być przeprowadzane w 

każdym dniu tygodnia w ilości 1 dziennie, 

- w danym dniu może być tylko 1 sprawdzian 

lub 1 praca klasowa,  

- suma prac klasowych i sprawdzianów w 

jednym tygodniu nie może przekroczyć pięciu,  

II  ODPOWIEDZI USTNE  

- na początku lekcji (sprawdzenie stopnia 

opanowania przerobionego materiału)  

- w trakcie lekcji (sprawdzenie między 

innymi koncentracji) 

- pod koniec lekcji (z aktualnie omawianego 

materiału) 

 

 

 

-referat 

 

- pytania powinny być formułowane 

precyzyjnie i jasno,  

- pytania mogą dotyczyć materiału 

realizowanego podczas ostatnich 3 tematów 

lekcyjnych, 

- nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

spowodowane chorobą lub innymi przypadkami 

losowymi, potwierdzone przez rodziców lub 

wychowawcę, nauczyciel rozpatruje 

indywidualnie, 

- referat powinien być przygotowany 

samodzielnie i wygłoszony na lekcji, zajęciach 

dodatkowych lub w innej formie publicznej 

prezentacji, 

III  OBSERWACJA UCZNIA - aktywność na lekcji,   

- przygotowanie do lekcji (przybory, zeszyty 

itp.),  

- zainteresowanie tematem, 

- umiejętność współpracy,  

- pomoc koleżeńska,  

 IV PROJEKTY UCZNIOWSKIE 

(realizowane w grupach lub indywidualnie) 

ocenie podlega: 

- pomysłowość i oryginalność, 

- zgodność z tematem, 

- estetyka,  

- układ pracy, 

- zaangażowanie w pracę grupy, 

- umiejętność prezentacji, 

 V  ANALIZA NOTATEK 

- zeszyt przedmiotowy 

- zeszyt ćwiczeń 

ocenie podlega: 

- systematyczność notatek, 

- kompletność, 

- estetyka i czytelność, 



- samodzielność, 

- respektowanie zasad ustalonych przez 

nauczyciela,  

VI  PRACA DOMOWA  - termin wykonania zadania domowego 

powinien uwzględniać jego stopień trudności    

i czasochłonność,  

- 1 raz w ciągu semestru uczeń może nie 

odrobić pracy domowej bez wyjaśnień i oceny 

negatywnej (uczeń zgłasza ten fakt na początku 

lekcji i ma obowiązek wykonać to zadanie w 

terminie 1 tygodnia),  

VII INNE UMIEJĘTNOŚCI - udział w konkursach, turniejach, zawodach -

nauczyciel przygotowujący ucznia ocenia jego 

osiągnięcia i wkład pracy, 

 3.1 Sposoby sprawdzania postępów ucznia określają szczegółowo Przedmiotowe Zasady 

Oceniania  opracowane przez zespoły przedmiotowe. 

3.2 Informacje zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania udostępniane są uczniom i 

rodzicom w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły (www.ggsob.pl) 

3.3  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców . 

  3.4 Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie 

bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej. 

3.5    Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek: 

a) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych ocen, a w przypadku oceny zachowania – do kryteriów 

oceny zachowania, 

b) przekazać uczniowi informację o tym, co wymaga poprawy  lub dodatkowej pracy 

ze strony ucznia, 

c) wskazać uczniowi, jak powinien dalej się uczyć. 

3.6 Na prośbę rodzica nauczyciel ma obowiązek uzasadniania oceny ustnie w rozmowie 

bezpośredniej z rodzicem 

3.7 Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane: 

a) uczniowi (tylko jego praca), 

b) prace pisemne nauczyciel przekazuje uczniowi do wglądu w czasie zajęć 

edukacyjnych (omawia sprawdzone i ocenione prace w danym oddziale z odwołaniem 

do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań 

oraz trudności napotkanych przez uczniów, a także udziela wskazówek, w jaki sposób 

poprawić pracę i jak należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności), 

c) sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu 

najpóźniej 14 dni od dnia ich napisania z wyłączeniem nauczycieli polonistów, dla 

których ten termin wynosi 21 dni, 

d) po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu, 

uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych, 

e) na prośbę ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace, nauczyciel ma obowiązek ustalić termin 

udostępnienia i omówienia pracy ucznia. 

3.8 Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są udostępnione rodzicom przez 

nauczyciela przedmiotu wyłącznie w szkole: 



a) w czasie spotkań nauczyciela z rodzicami, które odbywają się zgodnie                           

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym , 

b)  po zapoznaniu się, w obecności nauczyciela, ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną 

rodzic zwraca  ją nauczycielowi, 

c)  zabrania się kopiowania i wynoszenia prac pisemnych ucznia poza teren szkoły, 

d)  na prośbę rodzica nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pracę ucznia, 

e)  rodzicowi udostępnia się wyłącznie pracę jego dziecka. 

3.9 Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny z pisemnej pracy 

sprawdzającej w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji na zasadach ustalonych 

przez nauczyciela w przedmiotowych zasadach oceniania.  

     3.10 Uczeń, który nie przystąpił do pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu wagarów,    

może być rozliczony z materiału  na najbliższej lekcji w formie ustnej lub pisemnej. 

3.11 Uczeń, który nie przystąpił do pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu 

nieobecności usprawiedliwionej, ma obowiązek zaliczenia materiału w terminie         

2 tygodni na zasadach ustalonych przez nauczyciela.  

3.12 Oceny z poprawy podlegają wpisowi do dziennika obok oceny poprawianej (bez 

względu na wynik). 

 

Art.4  SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

4.1  Projekt edukacyjny realizowany jest przez uczniów klasy drugiej . 

4.2  Nadzór formalny nad projektem sprawuje dyrektor szkoły. 

4.3 Wychowawca oddziału informuje rodziców o zasadach realizacji projektu 

edukacyjnego : 

a) na początku klasy drugiej (w czasie wrześniowej wywiadówki) 

4.4  Do 10 września nauczyciele przedstawiają uczniom oraz wychowawcy  oddziału 

propozycje tematów projektów edukacyjnych na dany rok szkolny. 

4.5 Jeżeli uczniowie wybiorą temat z zaproponowanej listy projektów, to nauczyciel, 

który jest jego autorem, staje się jednocześnie opiekunem projektu edukacyjnego. 

4.6  Uczniowie mają możliwość zaproponowania własnego tematu projektu oraz opiekuna 

tego projektu edukacyjnego. Aby przedstawiony przez uczniów temat mógł być 

realizowany jako projekt edukacyjny, zaproponowany opiekun musi wyrazić zgodę. 

4.7 Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie dwóch grup uczniów 

realizujących projekt edukacyjny. 

4.8  Podziału oddziału na zespoły, wyboru tematu oraz opiekuna projektu należy dokonać 

do 30 września danego roku szkolnego – osobą odpowiedzialną za ten etap realizacji 

projektu jest wychowawca  oddziału. 

4.9 Grupy realizujące projekty edukacyjne mogą liczyć od 2 do 5 osób. W uzasadnionych 

przypadkach (np. specyfika projektu) liczba ta może ulec zwiększeniu. 

4.10 Przed przystąpieniem do realizacji wybranego projektu należy wypełnić „Kartę 

projektu edukacyjnego” oraz przekazać ją do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły w 

terminie do 15 października danego roku szkolnego. 

4.11 „Karta projektu edukacyjnego” zawiera: 

a) imię i nazwisko opiekuna projektu, 

b) nazwiska uczniów – realizatorów projektu, 

c) temat projektu, 

d) cel edukacyjny projektu, 

e) harmonogram projektu – wykaz i zakres planowanych działań wraz z nazwiskami 

osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz planowane terminy zakończenia 

realizacji poszczególnych działań, 



f) informację o sposobie i proponowanym terminie publicznej prezentacji rezultatów 

zrealizowanego projektu, 

g) datę złożenia projektu dyrektorowi szkoły, 

h) podpisy opiekuna i uczniów realizujących dany projekt. 

4.12 Realizacja projektu rozpoczyna się bezpośrednio po zaakceptowaniu przez dyrektora 

szkoły „karty projektu edukacyjnego”. 

4.13 Projekt należy zakończyć do 31 maja danego roku szkolnego. 

4.14 Zadania opiekuna projektu: 

a) wspieranie uczniów w trakcie realizacji projektu, 

b) monitorowanie terminowej realizacji poszczególnych etapów projektu, 

c) przygotowanie zajęć podsumowujących doświadczenia zdobyte przez uczniów     

w trakcie realizacji projektu oraz wyniki projektu, 

d) przedstawienie dyrektorowi szkoły i wychowawcy klasy pisemnej oceny 

zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację projektu według skali: 

 bardzo aktywny 

 aktywny 

 bierny 

4.15 Uzyskana ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu będzie brana pod 

uwagę przez wychowawcę oddziału przy ustalaniu rocznej oceny zachowania         

w klasie drugiej. 

4.16 Publiczna prezentacja rezultatów zrealizowanego projektu edukacyjnego następuje 

do końca zajęć edukacyjnych w roku szkolnym w terminie uzgodnionym                  

z dyrektorem szkoły. 

4.17 Temat projektu edukacyjnego realizowanego przez ucznia jest wpisywany na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

      4.18 Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w 

przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

 

Art.5 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA  I KOŃCOWA 

 

5.1  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej, bądź na wniosek pedagoga szkolnego (w przypadku uczniów 

nieposiadających opinii, u których specyficzne trudności zostały zdiagnozowane 

przez szkolny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej), dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

5.2 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych                     

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. 

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

artystycznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających                

ze specyfiki tych zajęć. 

5.4 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania  ćwiczeń fizycznych lub zajęć 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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



5.5 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwiającego ustalenie oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  

5.6  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

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

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

obcego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego                 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

5.7 Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego,    

w ostatnim tygodniu roboczym każdego semestru. 

5.8 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia      

z zajęć edukacyjnych i ustaleniu oceny śródrocznej zachowania. 

5.9  Klasyfikacji rocznej i końcowej w przypadku uczniów klas trzecich dokonuje się w 

czerwcu na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

5.10 Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia na 

podstawie ocen za I i II semestr zgodnie z tabelą: 

 

        I sem. 

II sem. 
1 2 3 4 5 6 

1 1 1 2 2 3 3 

2 2 2 2 3 3 4 

3 2 3 3 3 4 4 

4 3 3 4 4 4 5 

5 3 4 4 5 5 5 

6 4 4 4 5 6 6 

 

      5.11 Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. 

5.12  Oceny bieżące i klasyfikacyjne  ustala się w stopniach wg skali: 

 

stopień celujący 6 

stopień bardzo dobry 5 

stopień dobry 4 

stopień dostateczny 3 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny 1 

 

5.13  Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaków „+” i „-”(z wyłączeniem 

oceny celującej). 

5.14  Uczeń pracujący niesamodzielnie w trakcie sprawdzania osiągnięć lub korzystający  

z niedopuszczonych przez nauczyciela pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5.15 Na 3 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych  

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

5.16 Ocena klasyfikacyjna  nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 



5.17 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. 

5.18 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

5.19 W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z  powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5.20 Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

z zastrzeżeniem pkt 5.21. 

5.21 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego. 

5.22 Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. 

5.23 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego zajęcia edukacyjnego 

w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego zajęcia edukacyjnego.    

W czasie trwania egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice  dziecka. 

5.24 Uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  ocena z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. 

5.25  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, 

b)  termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 

5.27 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia 

edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany".  

       5.28 Jeżeli rodzice ucznia nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną  klasyfikacyjną       

z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę 

oddziału na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem  rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej w terminie 2  dni roboczych  od dnia zapoznania się       

z przewidywaną oceną. 

5.29  Dyrektor szkoły, jeżeli uzna skargę za zasadną, w ciągu 2 kolejnych dni roboczych 

informuje na piśmie rodziców ucznia  o podjętej decyzji. 

5.30 Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, po wyrażeniu niezgody  jego 

rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 

odbywa się w części pisemnej i części ustnej z każdego z przedmiotów  w terminie   

5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń. 

5.31 Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela, takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5.32 Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny 

dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:  



a)  imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,  

b)  termin tych czynności, 

c)  zadania sprawdzające, 

d) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę, 

e)  podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

      5.33 Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych 

czynności sprawdzających stanowi dokumentację w wyżej wymienionej sprawie; do 

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informacje o jego ustnych 

odpowiedziach. 

      5.34  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia    

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

5.35 Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

5.36 Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej  

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego. 

5.37 Uczeń kończy z wyróżnieniem gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5.38 Począwszy od pierwszej klasy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

5.39 Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5.40 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzaminy 

poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5.41 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji. 

5.42 Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5.41b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. W razie braku specjalisty 

w gronie rady pedagogicznej dyrektor może zatrudnić nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych z innej szkoły. 

5.43  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a)skład komisji,  

         b) termin egzaminu,  

        c) pytania egzaminacyjne,  

         d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

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

odpowiedziach ucznia. 



5.44 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia. 

5.45  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem pkt 5.46. 

5.46  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

      5.47 Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu  

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na niżej określonych 

warunkach: 

a) odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy złożyć 

w sekretariacie szkoły w terminie 2 dni roboczych od uzyskania informacji o ocenie, 

b) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom wyżej wymienionej dokumentacji, 

c) wyżej wymieniona dokumentacja udostępniana jest w obecności dyrektora szkoły lub 

w obecności nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły, 

d) wgląd do wyżej wymienionej dokumentacji odbywa się nie później niż 5 dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły (bez możliwości 

kopiowania i fotografowania). 

 

Art.6  OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA  
 

6.1  Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w szkole i poza nią, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

6.2 Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6.3 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 publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej.   

6.4 Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której 

powinna nastąpić: 

a) samoocena ucznia, 

b) ocena zespołu klasowego, 

c) ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami                     

i pedagogami.  

6.5 Ocena roczna z zachowania wystawiana jest na podstawie zachowania ucznia w II 

semestrze z uwzględnieniem oceny wystawionej w I semestrze. Zauważalna 

poprawa zachowania ucznia w II semestrze może wpłynąć na podwyższenie oceny 

rocznej w porównaniu z oceną za I semestr maksymalnie o 2 oceny. 

6.6  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

6.7  Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:  

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 



6.8  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach    

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                  

z zachowania. 

 

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania konieczne oraz     

4 z 5 dodatkowych. 

 

WYMAGANIA KONIECZNE 

 

- Przestrzega prawa szkolnego i norm obowiązujących w środowisku szkolnym i poza nim. 

 

- Jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej; zawsze jest taktowny, 

reprezentuje wysoką kulturę słowa w rozmowach, dyskusjach i sporach. 

 

- Jest obowiązkowy i punktualny. Systematycznie uczęszcza do szkoły.  

 

- Godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię. 

 

- Szanuje rówieśników i wszystkich dorosłych. 

 

- Szanuje mienie szkolne, własne i cudze. 

 

- Nie używa i nie rozprowadza alkoholu, papierosów, dopalaczy i narkotyków. 

 

- Nie używa urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, nie nagrywa, nie filmuje i nie 

fotografuje sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela. 

 

- Nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy. 

 

- Dba o schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny. 

 

     WYMAGANIA DODATKOWE 

 

- Jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych                              

i środowiskowych. 

 

- Bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych i osiąga 

wysokie wyniki na miarę swoich możliwości. 

 

- Chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

 

- Wykorzystuje w pełni czas przeznaczony na naukę; rzetelnie pracuje nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności; systematycznie przygotowuje się do 

zajęć szkolnych. 

 

- Przestrzega określanych przez bibliotekę szkolną terminów zwrotów książek                         

i podręczników. 

 

 



Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

- spełnia wszystkie wymagania konieczne oraz 3 z 5 dodatkowych, 

- opuścił bez usprawiedliwienia 5 – 10 godzin w ciągu roku szkolnego. 

  

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

- spełnia wszystkie wymagania konieczne oraz 2 z 5 dodatkowych, 

- opuścił bez usprawiedliwienia 11 – 15 godzin w ciągu roku szkolnego. 

  

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

- spełnia wymagania konieczne, 

- w razie uchybień potrafi zmienić swoją postawę, 

- opuścił bez usprawiedliwienia do 25 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. 

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie spełnia połowy wymagań koniecznych, 

- często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 40 godzin rocznie).  

 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie spełnia większości wymagań koniecznych, 

- swoją postawą i zachowaniem wywiera niekorzystny wpływ na innych uczniów, 

- mimo wsparcia pedagoga i wychowawcy nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych 

określonych w statucie szkoły, 

- często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 40 godzin rocznie). 

 

6.9 Przy ustalaniu ocen zachowania uwzględnia się także liczbę spóźnień 

nieusprawiedliwionych (trzy spóźnienia nieusprawiedliwione odpowiadają jednej 

godzinie nieusprawiedliwionej). Jako spóźnienie traktuje się przybycie na lekcję do 

10 minut od rozpoczęcia zajęć. Za usprawiedliwianie godzin nieobecności i 

spóźnień w dzienniku odpowiedzialny jest wychowawca. 

6.10  Rodzic  ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności swojego dziecka w terminie do 

3 dni roboczych od momentu pojawienia się ucznia w szkole. 

6.11 Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania 

naganną, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję. 

6.12 Uwagi na temat zachowania ucznia zapisywane są w dzienniku lekcyjnym. 

Wychowawca powiadamia rodziców o uwagach na wywiadówkach lub podczas 

indywidualnych konsultacji. 

 

Art.7 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O WYNIKACH 

NAUCZANIA I ZACHOWANIU UCZNIA 

 

7.1 Bieżące i systematyczne dokonywanie wpisu ocen do dziennika jest obowiązkiem 

każdego nauczyciela. 

7.2 Ustne informowanie ucznia o jego postępach w nauce należy do obowiązków 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. 



      7.3  Organizowanie przez wychowawcę spotkań dla rodziców - informowanie o ocenach 

bieżących uzyskiwanych przez ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz ocenach  zachowania w formie pisemnego lub ustnego przekazu. 

7.4  Nie później niż na 3 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia o przewidywanych  

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

zachowania. Rodzice powiadamiani są, w tym samym terminie o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie  

zachowania, podczas zebrania z wychowawcą w formie pisemnej  za 

potwierdzeniem odbioru. Rodzic nieobecny otrzymuje informację o  ocenach 

klasyfikacyjnych           z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania drogą listowną za potwierdzeniem odbioru. Dwukrotne 

awizowanie uznaje się za doręczenie informacji. 

       7.5 Indywidualne konsultacje z rodzicami powinny się odbywać w czasie, który nie    

koliduje z lekcjami i dyżurami, w miejscu, które zapewnia swobodę i komfort 

rozmowy. 

 

Art.8  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

8.1 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego 

zajęcia edukacyjnego, wobec której nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących trybu 

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8.2  Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, wobec której 

nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących trybu jej ustalenia jest ostateczna. 

8.3 Rodzice ucznia mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania zostały wystawione 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. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej, powołuje 

komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danego 

zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8.5  W skład komisji, o której mowa w pkt 8.4 wchodzą: 

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 



- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

- pedagog, 

- psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

8.6 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny 

ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

8.7 Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące 

w skład komisji. 

 

 

Art.9  EWALUACJA ZASAD WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

 

       Ewaluacja  będzie dokonywana w trakcie roku szkolnego po I semestrze, uwzględniać 

będzie opinie uczniów, rodziców i nauczycieli o wdrażanym systemie. Pozwoli na 

sformułowanie sądów, weryfikację dotychczasowych działań i podjęcie decyzji                      

o wprowadzeniu ewentualnych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


