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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ
W GŁOSKOWIE
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I. Postanowienia ogólne:
1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stanowi załącznik do
Statutu Zespołu Szkół w Głoskowie.
2. Obowiązuje podstawa programowa zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17) z późniejszymi zmianami i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
ze zm.) i Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych ocenie podlegają:
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2. zachowanie ucznia.
4. Szkoła realizuje I, II i III etap kształcenia.
5. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry, określone corocznie w zarządzeniu o organizacji roku
szkolnego.
II. Obowiązki nauczyciela i wychowawcy:
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania,
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
III. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego:
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego i
polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
Oceny mogą być:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (sprawdzone i ocenione prace klasowe) przechowywana
jest przez jeden semestr.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej
opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
3. Na wniosek nauczyciela lub pedagoga prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia, o której mowa w ust. 7 może być wydana
także uczniowi gimnazjum.Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrek-
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tor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
4. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych i informatyki wydane przez lekarzy wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,
z późn. zm.) zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych lub
podstawą zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.
10. Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych:
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, 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 nowożytnego.
4. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebe indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
IV. Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące ucznia może się odbywać poprzez sprawdzian pisemny, odpowiedź ustną, aktywność i zaangażowanie, pracę domową, pracę długoterminową, udział w projekcie edukacyjnym,
ocenę sprawności fizycznej, prace plastyczne i techniczne.
2. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie,
w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są ustalane na podstawie kryteriów znanych uczniom, zawartych w przedmiotowym systemie oceniania, wynikających ze specyfiki przedmiotu.
3. Z przedmiotów wymagających szczególnych umiejętności lub uzdolnień, jeżeli nie są one przedmiotami kierunkowymi (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne), zasadniczym kryterium
oceny powinien być wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków.
4. Ocena otrzymana przez ucznia powinna być uzasadniona przez nauczyciela w sposób ustny lub
pisemny z uwzględnieniem tego, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
5. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
6. Oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej a także oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej
skali, z zastrzeżeniem ust.6:
ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny

skrót literowy
cel
bdb
db
dst

wartość liczbowa
6
5
4
3

5

dopuszczający
niedostateczny

dop
ndst

2
1

Oceny bieżące z prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali:
100% + zadanie dodatkowe
100 – 91%
90 – 75 %
74 – 51 %
50 – 31 %
30 – 0 %

celujący (6)
bardzo dobry (5)
dobry (4)
dostateczny (3)
dopuszczający (2)
niedostateczny (1)

Przy zapisywaniu tych ocen dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) .
7. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Rada Pedagogiczna na pisemny wniosek Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, może obniżyć
wymagania w zakresie wiedzy lub umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie podstawowym wymaganiom programowym.
9. W semestrze nauczyciel powinien przeprowadzić i ocenić minimum jeden sprawdzian pisemny
z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić (minimum) jedną odpowiedź ustną.
10. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne obejmujące większą
partię materiału.
11. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o terminie sprawdzianu najpóźniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.
12. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od ich przeprowadzenia.
13. Uczeń i jego rodzice mają do wglądu prace pisemne, które powinny być przechowywane do końca
danego semestru.
14. W terminie dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał ocenę
niedostateczną, powinien zgłosić chęć poprawy. Termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.
15. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł pisać sprawdzianu, powinien go zaliczyć w terminie 2 tygodni od powrotu do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
V. Ocenianie zachowania uczniów
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
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 realizacji projektu edukacyjnego
2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
oceną opisową.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 5:
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ocena zachowania:

skrót literowy:

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

wz
bdb
db
pop
ndp
ng

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepelnosprawnosć umysłową w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. IX.
8. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia określa Wewnątrzszkolny System Oceniania
Zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w
porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
VI. Okresowe klasyfikowanie uczniów
1. Uczniów klasyfikuje się 2 razy w ciągu roku szkolnego: w styczniu i w czerwcu.
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo
najwyższej
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. W
przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
7. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są
ocenami opisowymi.
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8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej
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.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt 1–5.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6.
10. Ustala się następujące kryteria ocen szkolnych:
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w
danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
• osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując
się do finałów na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
• laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym
uczeniu się tego przedmiotu,
• rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
• nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim

8

(elementarnym) stopniu trudności.
11. Oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
12. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok
przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w
skład tego bloku.
13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i
zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
14. Na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy klas informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
15. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców
na miesiąc przed zakończeniem pierwszego semestru lub roku szkolnego w formie pisemnego powiadomienia z poświadczeniem odbioru.
16. Tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej na koniec pierwszego semestru
lub roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy ustalają oceny śródroczne lub roczne uczniów i zapisują je w dzienniku lekcyjnym. Oceny te przedstawiają na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
17. Rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
22. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
VII. Egzamin klasyfikacyjny
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 tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. 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.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
9. W skład komisji wchodzą:
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. IX.
12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla takiego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
ten egzamin.
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
16. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
17. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4. imię i nazwisko ucznia;
5. zadania egzaminacyjne;
6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub gdy została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania ocen.
VIII. Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał
negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć na wniosek rodziców.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład
wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący
komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 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
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
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;.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. 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 września w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z
zastrzeżeniem rozdziału IX
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
IX. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami prawa 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.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących oceny klasyfikacyjnej z egzaminu poprawkowego, termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji wchodzą:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca oddziału,
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g. przedstawiciel rady rodziców.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. IX.
9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4. Imię i nazwisko ucznia;
5. Zadania sprawdzające;
6. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną
10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2. Termin posiedzenia komisji;
3. Imię i nazwisko ucznia;
4. Wynik głosowania;
5. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem
12. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w
uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
14. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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X. Promowanie uczniów
1. Promowanie jest potwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji ucznia.
2. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu
opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy
oddziału.
4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w
ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno terapeutycznym.
8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programo wyższej, powtarza klasę.
9. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który
odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego.
10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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 klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem .
11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
12. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym pionowym paskiem.
XI. Promowanie poza normalnym trybem, indywidualny tok nauki.
1. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre lub osiągnięcia wskazujące na wybitne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie i oceny co najmniej dostateczne z innych przedmiotów może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem również w ciągu roku szkolnego, jeżeli jego rozwój psychiczny i fizyczny oraz zasób wiedzy odpowiada wymaganiom klasy, do której ma być promowany.
2. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem może być złożony przez rodziców, wychowawcę
klasy, poradnię pedagogiczno – psychologiczną lub instytucje opiekującą się młodzieżą uzdolnioną, po uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem.
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3. Promowanie poza normalnym trybem odnotowuje się w arkuszu ocen przez zamieszczenie klauzuli: „uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ............................ promowany poza normalnym trybem
do klasy .................................”.
4. Uczeń klasy VI szkoły podstawowej może mieć ustalony indywidualny tok nauki z jednego, kilku,
a w szczególnych przypadkach wszystkich przedmiotów nauczania, jeżeli uzyskuje wyniki wskazujące na wybitne uzdolnienia.
5. Decyzję o ustaleniu indywidualnego toku nauki podejmuje Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z
rodzicami na wniosek nauczycieli lub instytucji opiekującej się dziećmi wybitnie uzdolnionymi,
zaopiniowany przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną.
6. Rada Pedagogiczna wyznacza spośród nauczycieli danej szkoły opiekuna ucznia, ustala formy i
zakres pomocy. Zasady wynagradzania za pracę z uczniem, któremu ustalono indywidualny tok
nauki, określają odrębne przepisy.
7. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na
lekcję tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy
programowo wyższej w tej lub innej szkole albo realizować program w toku samodzielnej nauki.
8. Ocenę (okresową i roczną) poziomu wiedzy ucznia z przedmiotu realizowanego indywidualnie
ustala nauczyciel przedmiotu, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale III regulaminu, przeprowadzając egzamin klasyfikacyjny.
W dokumentacji szkolnej odnotowuje się przedmioty realizowane indywidualnie oraz oceny uzyskiwane w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych zamieszczając adnotację: „realizował indywidualnie program...........(przedmiot) dla klasy.................... otrzymując ocenę .......................”.
XIII. Realizacja projektów edukacyjnych
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym,
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3. wykonanie zaplanowanych działań,
4. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1. zadania nauczyciela – opiekuna projektu;
2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację
projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projetu
edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w Systemie Oceniania Zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie.
XII. Ukończenie szkoły
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli:
1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
2. w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - przystąpił ponadto odpowiednio do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z wyjątkiem uczniów zwolnionych ze sprawdzianu
lub egzamnu.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
3. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał
pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych albo nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu
powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku
szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
4. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem jeżeli:
1. w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen
wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
XIII. Egzamin gimnazjalny
1.

Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 nie przeprowadza się sprawdzianu w klasie szóstej
szkoły podstawowej
2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
3. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej ogłaszanym każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
1) w terminie głównym – w kwietniu,
2) w terminie dodatkowym – w czerwcu.
4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki
oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
6. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego
języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
8. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek
przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla
uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej.
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Na wniosek rodziców ucznia mogą do niego przystąpić także gimnazjaliści, którzy naukę wybranego języka obcego rozpoczęli w gimnazjum.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego są zawarte w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym i Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w danym roku szkolnym, w którym przeprowadzany jest egzamin.
10. Dostosowanie form i warunków egzaminu gimnazjalnego:
a) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
b) Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
c) Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wymienionych w komunikacie, o którym mowa
wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego
11. Uprawnienia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
a) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo niepełnosprawności sprzężone,
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
b) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, inne niż wymienione w ust. 13, może być zwolniony przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub
jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
c) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim obowiązkowo przystępuje do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, natomiast jest zwolniony z
obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może
przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.
12. Uprawnienia laureatów i finalistów:
a) Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.
b) Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu
gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku; w przypadku zwolnienia z
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu
gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego
lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie
głównym albo przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
przystępuje do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, w szkole, której jest uczniem.
14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowied-
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15.

16.
17.
18.
19.

niej części egzaminu gimnazjalnego, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, składany w
porozumieniu z rodzicami ucznia.
Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia odpowiednio danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
Szczegółowe informacje zawarte są w procedurach.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.

XVI. Przepisy końcowe.
1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację, stwierdzającą przebieg nauki ucznia:
a) dziennik lekcyjny
b) arkusz ocen
c) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej
d) protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
2. Okres przechowywania tych dokumentów oraz ich wzory, a także wzory świadectw szkolnych
określają odrębne przepisy.
3. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele
w przedmiotowych systemach oceniania.
4. W przypadkach nie objętych WSO decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
5. Oceny szkolne w wyniku klasyfikacji rocznej należy zanotować w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
6. Oceny semestralne i roczne z przedmiotów nauczania oraz przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych wpisują pismem ręcznym w dzienniku nauczyciele tych przedmiotów, a w przypadkach szczególnych (na polecenie dyrektora szkoły) oceny wpisuje wychowawca
klasy. W arkuszu ocen oceny wpisuje pismem ręcznym wychowawca klasy. Ocenę zachowania
ucznia notuje w dokumentacji wychowawca klasy.
7. Pomyłka w arkuszu ocen ucznia musi być sprostowana przez dyrektora lub wyznaczonego przez
niego nauczyciela.
8. Świadectwa szkolne uczniów wypisują wychowawcy klas. Oceny na świadectwie wpisuje się w
pełnym brzmieniu. W rubrykach nie wypełnionych należy umieścić poziomą kreskę, a jeżeli uczeń
jest zwolniony z określonego przedmiotu – zamiast oceny należy wpisać „zwolniony” lub „zwolniona”.
9. Na świadectwie szkolnym można odnotować szczególne osiągnięcia ucznia.
10. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu.
11. Świadectwo szkolne opieczętowane okrągłą pieczęcią podpisuje własnoręcznie wychowawca klasy i dyrektor szkoły.
12. Wystawianie duplikatów świadectw szkolnych, odpisów i zaświadczeń oraz poświadczenie tych
dokumentów dla celów obrotu prawnego z zagranicą regulują odrębne przepisy.
XVII. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
W procesie ewaluacji WSO udział biorą:
a) uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego)
b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety)
c) nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, poprzez ankiety, dyskusje)
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Wszelkich zmian w WSO dokonuje rada pedagogiczna.
Regulamin po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ...................................................................... .

Regulamin wchodzi w życie z dniem ........................................................................... .

