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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  
OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA  

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH 

Opracowano w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami). 
2. Rozporządzenie 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. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

3. Konwencję praw Dziecka. 
4. Statut szkoły. 

Rozdział I  

Cele oceniania 

§ 1 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 
programów nauczania, 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 etycznych. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach 

w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
5. Ocenianie dokumentowane jest w dzienniku elektronicznym. 
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Rozdział II  

Ogólne zasady oceniania 

 

§ 2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania: 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według 
skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali podanej w § 10 i § 11; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 3 

1. Nauczyciele w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego informują uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Dopuszcza się następujące sposoby przekazywania informacji określonych w ust. 1 i 2: 
1) informowanie ustne lub pisemne na zebraniach rodziców, 

2) zapis w zeszycie uczniowskim, 
3) zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, 
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4) wywieszenie informacji w klasie, na korytarzu szkolnym itp. 

4. Fakt zapoznania się z informacjami określonymi w ust. 1 i 2 rodzice (prawni opiekunowie) 
potwierdzają osobistym podpisem. 

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom). 
 

§ 4 
Projekt edukacyjny 

 
1. Uczniowie klasy II gimnazjum zobowiązani są do realizacji projektu edukacyjnego. Projekt jest 

planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu 
nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych 
metod. 

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej 
poszczególnych edukacji przedmiotowych, bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter 
interdyscyplinarny. 

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.3, na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy, 
2) podejmowania grupowych pomysłów, 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce. 

i ma na celu: 
1) rozwój samoorganizacji i kreatywności, 

2) przygotowanie do publicznych wystąpień, 
3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności. 

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji 
projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy osób z zewnątrz lub innych nauczycieli. 

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły 
na piśmie tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie 
Projektu. 

8. Uczniowie mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 8. 
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9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe nauczycieli dokonują analizy zgłoszonych 
tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami 
programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno – wychowawczych oraz 
atrakcyjności. 

10. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. 
Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej. 

11. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną 
deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada 
na 31 października.  

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac 
związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie 
do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna 
projektu. 

13. Zespół uczniowski (do 5 – 6 osób) przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje 
Kartę Pracy Zespołu. 

14. Ostateczny termin wykonania projektu upływa 30 marca. 
15. Prezentacje projektów odbywają się do końca maja danego roku. 

16. Dopuszcza się następujące formy prezentacji: 
1) konferencja naukowa połączona z wykładami, 

2) forma plastyczna, np. plakat, collage z opisami, 
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja, 

4) książka, broszura, gazetka, 
5) prezentacja multimedialna, 

6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska, 
7) happening, marsz, 

8) sesja dyskusyjna, 
9) inna, za zgodą opiekuna. 

17. Realizacja projektu obejmuje: 
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły, 

2) opracowanie Karty Pracy Zespołu, 
3) zbieranie materiałów i ich selekcja, 

4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającego: 
a) określenie tematu, 

b) określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej, 
c) określenie formy realizacji, 

d) określenie sposobu prezentacji, 
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem, 

f)     ustalenie zasad dyscypliny pracy, 
g) wyznaczenie kryteriów oceny. 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 
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§5 

Kryteria oceny projektu edukacyjnego 

1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową. 
2. Ocena wynika z oceny trzech elementów: 

1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności: 
a) zawartość merytoryczna, treść, 
b) zgodność z tematem projektu, 
c) oryginalność, 
d) kompozycja, 
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych, 
f)      estetyka i staranność, 
g) trafność dowodów i badań, 
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza. 

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: 
a) zaangażowanie ucznia, 
b) pomysłowość i innowacyjność, 
c) umiejętność pracy w grupie, 
d) udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań, 
e) stopień trudności zadań, 
f)      terminowość wykonania przydzielonych zadań, 
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, 
h) pracowitość, 
i)      udział w prezentacji. 

3) oceny prezentacji, w tym: 
a) poprawność językowa, 
b) słownictwo specjalistyczne, 
c) efekt artystyczny, 
d) atrakcyjność, 
e) estetyka, 
f)      technika prezentacji, 
g) stopień zainteresowania odbiorców, 
h) poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom. 

3. Maksymalna liczba punktów za projekt wynosi 10. 
4. Przy ustalaniu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy 

przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu, np. wyniki ankiet, dyskusji. 
5. Wychowawca wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum informacje o udziale ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu. 
6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

 
§6 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przez specyficzne 
trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie 
intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 
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sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki 
ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust.1 
pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia. 

4. Dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 dokonuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie w porozumieniu z pedagogiem szkolnym 
lub nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne w klasach integracyjnych. 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 
lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 

§ 8 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – 
według skali określonej w §10 i §11 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie 
z §10 ust. 3 i §11 ust. 4 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w czasie ostatnich 
dwóch tygodni przed zakończeniem pierwszego półrocza. Termin zakończenia pierwszego półrocza 
ustala się na piątek najbliższy dacie 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania zgodnie z § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
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ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania zgodnie z §10 ust. 3 i  §11ust. 4. 

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum, 
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 
szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według 
skali, o której mowa w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 2. 

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
począwszy od klasy IV oraz w klasach I – III gimnazjum, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §10 ust. 3 i  §11ust. 4 i 5. 

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 
i formie określonych w § 15 ust. 1. 

§ 9 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną 
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust. 3. 
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

3. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego 
kształcenie integracyjne. 

§ 10 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy 
od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum,  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,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
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2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez 
ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele mogą ustalać 
zgodnie z następującą skalą: 

1) wspaniale – W (poziom wysoki); 
2) bardzo dobrze – B (poziom bardzo dobry); 
3) dobrze – D (poziom dobry); 
4) popracuj – P (poziom dostateczny); 
5) słabo – S (poziom niski); 
6)   nie opanował – N (niewystarczający) 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

§ 11 

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 uczniów począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 
3) dobre; 

4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 

6) naganne.  
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 
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6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, o potrzebie kształcenia specjalnego, ostateczną decyzję 
w sprawie oceny zachowania podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym 
oraz  nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne w danej klasie.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pktu 8. 

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 12 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum, uczeń otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 i § 20 ust. 9. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum, uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię (etykę), do średniej ocen, 
o której mowa w ust.4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 
podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  (semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 20 ust. 9. 

9. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 
klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców (prawnych opiekunów ucznia). 

10. W przypadku negatywnej opinii wyrażonej przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia klasy  
I – III w sprawie powtarzania klasy, są oni zobowiązani podpisać oświadczenie o otrzymaniu informacji 
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dotyczącej negatywnych, zdaniem nauczycieli, skutków promocji przy braku minimalnych osiągnięć 
edukacyjnych ucznia oraz ryzyka pogłębiania się braków. 

Rozdział III  

Szczegółowe zasady oceniania 

§ 13 

Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum, ustala się w stopniach według skali podanej w § 10 
ust. 1. 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
są ocenami opisowymi i zawierają informacje dotyczące stopnia opanowania przez ucznia 
poszczególnych umiejętności. Oceny te mają formę określoną przez wychowawcę na początku 
roku szkolnego. 

3. Ustalanie ocen, o których mowa w ust. 1 powinno odbywać się zgodnie z następującym opisem 
wymagań: 

1) stopień celujący oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony 
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, wykazując się dużą samodzielnością 
w ich uzyskiwaniu i stosowaniu,  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 
posługuje się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów, a ponadto: 
a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub: 

b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych jako reprezentant 
szkoły wytypowany przez jej nauczycieli; przez sukcesy rozumie się tytuł laureata 
na poziomie min. międzyszkolnym lub tytuł finalisty na poziomie min. wojewódzkim. 

2) stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 
wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia 
należą do złożonych i wymagających samodzielności; 

3) stopień dobry oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 
programem nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter 
złożonych i samodzielnych; 

4) stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności 
przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności 
z tego zakresu należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego 
dalszego uczenia się; 

5) stopień dopuszczający oznacza, że uczeń opanował elementarne wiadomości, umiejętności 
programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego. Wiadomości i umiejętności 
z tego zakresu należą do bardzo przystępnych, prostych i praktycznych, niezbędnych 
w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym; 

6) stopień niedostateczny oznacza, ze uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności 
przewidzianych programem na danym etapie kształcenia, co uniemożliwia mu kontynuację 
przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie 
innych przedmiotów. 
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4.      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 zajęć. 

§ 14 

Zasady i kryteria oceny zachowania 

1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 
oraz w klasach I – III gimnazjum ustala się według skali podanej § 11 ust.2. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 
opisowymi i podczas ich ustalania bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

2) punktualność, 
3) zaangażowanie w życie klasy, 

4) relacje koleżeńskie, 
5) kultura osobista, 

6) wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 
7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

8) zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska. 
2a. Bieżące oraz opisowe śródroczne i roczne oceny zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej 

ustalane są na podstawie następujących kryteriów:  
1) Zachowanie wzorowe (W) prezentuje uczeń, który: 
a) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
odrabia zadania, przynosi potrzebne przybory szkolne, pracuje adekwatnie do swoich możliwości; 
b) nie spóźnia się na zajęcia, imprezy, akcje szkolne i nie ma nieusprawiedliwionych godzin;  
c) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz 
podejmowanych dobrowolnie prac; 
d) szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, schludnie ubrany, w dniach uroczystości szkolnych 
nosi strój galowy, zawsze posiada obuwie zmienne, nosi strój na zajęcia wychowania fizycznego; 
e) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 
szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej 
i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, szanuje poglądy, przekonania i opinie 
innych, chętnie pomaga kolegom. 
f) chętnie i aktywnie uczestniczy w różnorodnych imprezach związanych z tradycjami szkoły, aktywnie 
włącza się w organizację, reprezentuje szkołę, uczestnicząc w konkursach, zawodach sportowych;  
g) prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, wykazuje szczególną dbałość o piękno mowy ojczystej, 
nigdy nie używa wulgaryzmów; 
h) uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, 
przestrzega wszystkich regulaminów i zasad obowiązujących w szkole; 
i) zawsze rozsądnie korzysta z przenośnych urządzeń elektronicznych, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
wyłącznie poza zajęciami lekcyjnymi; 
j) w każdej sytuacji okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom, rodzicom. 
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2) Zachowanie bardzo dobre ( B) prezentuje uczeń, który: 
a) zdarzyły się, (co najwyżej 2 razy w semestrze) braki zadania lub przygotowania do lekcji, aktywnie 
uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, stara się pracować w stosunku do swoich możliwości; 
b) nie spóźnia się na zajęcia, imprezy, akcje szkolne i nie ma nieusprawiedliwionych godzin; 
c) zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów, wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 
dobrowolnie prac; 
d) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, schludnie ubrany, w dniach uroczystości szkolnych nosi strój 
galowy, zawsze posiada obuwie zmienne, nosi strój na zajęcia wychowania fizycznego; 
e) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje 
godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, 
a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, szanuje poglądy, przekonania i opinie innych; 
f) chętnie uczestniczy w różnorodnych imprezach związanych z tradycjami szkoły, reprezentuje szkołę, 
uczestnicząc w konkursach, zawodach sportowych; 
g) stara się prezentować wysoką kulturę słowa i dyskusji, wykazuje dbałość o piękno mowy ojczystej, nie 
używa wulgaryzmów; 
h) uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, stara się 
przestrzegać wszystkich regulaminów i zasad obowiązujących w szkole; 
i) rozsądnie korzysta z przenośnych urządzeń elektronicznych, zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie 
poza zajęciami lekcyjnymi; 
j) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom, rodzicom. 
 
3) Zachowanie dobre (D) prezentuje uczeń, który: 
a) zdarzyły się, (co najwyżej 4 razy w półroczu) uchybienia w odrabianiu lekcji i przygotowaniu się do 
zajęć, nie zawsze pracuje systematycznie i aktywnie, nie w pełni wykorzystuje swoje zdolności i 
umiejętności; 
b) zazwyczaj nie spóźnia się na zajęcia, imprezy, akcje szkolne i nie ma nieusprawiedliwionych godzin; 
c) dotrzymuje ustalonych terminów, wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 
dobrowolnie prac, sporadycznie zdarzają mu się uchybienia w tym zakresie 
d) zazwyczaj dba o swój wygląd, jest czysty, schludnie ubrany, w dniach uroczystości szkolnych nosi 
strój galowy, posiada obuwie zmienne, nosi strój na zajęcia wychowania fizycznego; 
e) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, czasami zdarza się, że nie reaguje 
na dostrzeżone przejawy zła, stara się szanować godność osobistą - własną i innych osób i swoją postawą 
podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej oraz 
szanować poglądy, przekonania i opinie innych; 
f) uczestniczy w różnorodnych imprezach związanych z tradycjami szkoły, starając się wykonywać 
polecenia nauczyciela, chętnie uczestniczy w konkursach; 
g) zdarzyło się (1 – 3) razy, że uczeń użył mało kulturalnego słownictwa, jednak stara się poprawić; 
h) uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, 
na ogół przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, reaguje na zwracaną mu uwagę; 
i) korzysta z przenośnych urządzeń elektronicznych, zgodnie z ich przeznaczeniem; 
j) zazwyczaj okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom, rodzicom. 
 
4) Zachowanie poprawne (P) prezentuje uczeń, który: 
a) często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie pracuje systematycznie, rzadko uważa na 
lekcjach, zdarza się, że przeszkadza, często nie odrabia zadań domowych; 
b) spóźnia się na zajęcia, imprezy, akcje szkolne, ma nieusprawiedliwione godziny; 
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c) nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów i nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, niechętnie 
podejmuje dodatkowe prace; 
d) nie zawsze dba o swój wygląd, w dniach uroczystości szkolnych często nie ma stroju galowego, zdarza 
mu się nie nosić obuwia zmiennego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego; 
e) w codziennym życiu szkolnym nie zawsze przestrzega zasady uczciwości, często nie reaguje 
na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności osobistej - swojej i innych osób, często nie wykazuje 
szacunku dla pracy lub cudzej własności, nie zawsze szanuje poglądy innych, nie zawsze też służy 
pomocą innym; 
f) nie wykazuje zainteresowania udziałem w imprezach szkolnych związanych z tradycjami szkoły, 
nie zawsze bierze aktywny udział w życiu klasy, zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela; 
g) czasami używa wulgaryzmów w rozmowie czy dyskusji, nie zawsze reaguje na uwagi nauczycieli; 
h) często nie przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących w szkole i nie zawsze prawidłowo reaguje 
na zwracaną mu uwagę; 
i) zdarza się, że korzysta z przenośnych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć, nie zawsze zgodnie 
z ich przeznaczeniem; 
j) zdarza się, że nie okazuje szacunku pracownikom szkoły, kolegom, rodzicom.  
 
5) Zachowanie nieodpowiednie (N) prezentuje uczeń, który: 
a) zazwyczaj nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie pracuje, nie uważa na  lekcjach, bardzo 
często przeszkadza, nie odrabia zadań domowych; 
b) często spóźnia się na zajęcia, imprezy, akcje szkolne, ma nieusprawiedliwione godziny; 
c) nie dotrzymuje ustalonych terminów i nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, nie podejmuje 
dodatkowych prac; 
d) nie dba o swój wygląd, w dniach uroczystości szkolnych często nie ma stroju galowego, często 
nie nosi obuwia zmiennego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego; 
e) w codziennym życiu szkolnym nie przestrzega zasady uczciwości, nie reaguje na dostrzeżone przejawy 
zła, nie szanuje godności osobistej - swojej i innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy lub cudzej 
własności, nie szanuje poglądów innych, niechętnie służy pomocą innym; 
f) nie wykazuje zainteresowania udziałem w imprezach szkolnych związanych z tradycjami szkoły, 
zazwyczaj nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy, często nie wykonuje poleceń nauczyciela; 
g) często używa wulgaryzmów, nie stara się poprawić; 
h) zazwyczaj nie przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, nie reaguje na zwracaną mu 
uwagę;  
i) korzysta z przenośnych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć, nie zawsze zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 
j) często nie okazuje szacunku pracownikom szkoły, kolegom, rodzicom. 
 
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 

oraz w klasach I – III gimnazjum ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi 
w danej klasie oraz w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym, zgodnie z kryteriami ocen zachowania. 
Wychowawca może konsultować się w tej sprawie także z innymi pracownikami szkoły, 
np. pracownikami obsługi. 

4. Zainteresowany uczeń oraz jego zespół klasowy mają możliwość wyrażenia swojej opinii w sprawie 
proponowanej oceny oraz dokonania samooceny. 

5. Na roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uczniów gimnazjum ma wpływ udział w realizacji 
projektu edukacyjnego. 
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6. Wychowawca klasy dokonuje bieżącego oceniania zachowania raz w miesiącu na podstawie analizy 
informacji o zachowaniu ucznia oraz odpowiadających im punktów zapisanych przez nauczycieli w 
dzienniku elektronicznym. 

7. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wpisywania informacji o zachowaniu 
uczniów, zgodnie z ustalonymi kryteriami przyznawania punktów dodatnich i ujemnych. 

1) Kryteria przyznawania punktów dodatnich: 

L.p. Kryterium przyznawania punktów Ilość punktów 

1. 

Udział w konkursach przedmiotowych lub innych o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim 
Zakwalifikowanie się do II etapu 
Uzyskanie tytułu finalisty 
Uzyskanie tytułu laureata 

5 
10 
15 
25 

1a. Udział w konkursach międzyszkolnych 
Uzyskanie 1 – 3 miejsca 

5 
10 

1b. 
Udział w konkursach wewnątrzszkolnych 
Uzyskanie wyróżnienia 
Uzyskanie 1 – 3 miejsca 

2 
5 
10 

1c. Znaczące osiągnięcia na szczeblu minimum wojewódzkim 
w różnych dziedzinach, niezwiązane z reprezentowaniem szkoły 

5 (1 raz 
w półroczu) 

2. 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 
Uzyskanie medalowych miejsc w zawodach: 
miejskich 
rejonowych 
wojewódzkich 
ogólnopolskich 

5 
 

10 
15 
20 
25 

3. Prace społeczne na terenie szkoły wykonywane w czasie wolnym 

1 – 5 
(maksymalnie 

1 raz w 
miesiącu) 

4. Efektywne pełnienie powierzonych funkcji w szkole i klasie 

1 – 5 za każdą 
z pełnionych 
funkcji (1 raz 
w półroczu) 

5. Odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych zadań w klasie 
i w szkole 

1 – 5 za każde 
zadanie (1 raz 
w miesiącu) 

6.  Organizowanie uroczystości szkolnych 1 - 5 

7. Systematyczna, przynosząca efekty, pomoc kolegom w nauce 1 – 5 (1 raz 
w półroczu) 

8. 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych 5 (1 raz 
w półroczu) 

9. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (min. 80% 
obecności) 

5 (1 raz 
w półroczu) 

10. Wolontariat 5 (1 raz 
w półroczu) 

11. Aktywność w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 
szkoły (ocenia organizator akcji, zgodnie z regulaminem) 1 - 5 

12. Sędziowanie na zawodach w czasie wolnym 2 

13.  Wysoka kultura osobista (po konsultacji z nauczycielami) 0 – 10 (1 raz 
w półroczu) 

14. Wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych (po konsultacji 
z nauczycielami) 

0 – 10 (1 raz 
w półroczu) 
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2) Kryteria przyznawania punktów ujemnych: 

L.p. Kryterium przyznawania punktów Ilość punktów 
1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 2 
2a. Aroganckie zachowanie w stosunku do innych 10 
2b. Niestosowne zachowanie w stosunku do innych 5 
3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 
4. Samowolne opuszczanie sali w czasie lekcji 10 
4a. Ucieczka z lekcji 10 
4b. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych 5 
5. Przepychanki, szarpanie 5 

5a. Naruszenie nietykalności osobistej (bójka, uderzenie, 
spoliczkowanie, oplucie itp.) 5 – 15  

5b. Pobicie – udział bierny/czynny (w tym: podżeganie) 10/20 

5c. 
Dotkliwe pobicie (napaść fizyczna co najmniej 2 osób na jedną) 
skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu  
KONFLIKT Z PRAWEM 

Ocena 
śródroczna lub 

roczna nie 
wyższa niż 

nieodpowiednia, 
niezależnie od 

liczby 
uzyskanych 

punktów  

6. Wulgarne słownictwo 1 za każdy 
incydent 

6a. Agresja słowna (wyzywanie, oczernianie, znieważanie, prowokacja) 5 
7. Znęcanie się psychiczne nad innymi 5 
8. Niszczenie mienia szkolnego lub rzeczy należących do innych 1 – 10 
9. Kradzież – udział bierny/czynny 10/20 

10. Palenie papierosów 5 za każdy 
incydent 

11. 
Zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających (alkohol, 
narkotyki itp.) 
KONFLIKT Z PRAWEM 

Ocena 
śródroczna lub 

roczna nie 
wyższa niż 

nieodpowiednia, 
niezależnie od 

liczby 
uzyskanych 

punktów 
12. Spóźnienie na lekcje z własnej winy 1 

13. Nieusprawiedliwione nieobecności  zgodnie 
z tabelą 

14. Wyłudzanie, szantaż 5 – 20  
15. Zaśmiecanie otoczenia 2 – 5  
16. Fałszowanie i niszczenie dokumentacji szkolnej 40 
16a. Fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, podpisów 20 

17. Obraza moralności publicznej (ostentacyjne lub obsceniczne 
zachowanie) 10 

18. Wygląd niezgodny z zasadami opisanymi w § 44 ust.1a statutu 
(strój, fryzura, makijaż itp.) 5 – 10  

19. Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, pracowni przedmiotowych 5 
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lub obiektów sportowych 

20. 
Używanie telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzających lub 
nagrywająco – odtwarzających niezgodnie z obowiązującymi 
w szkole zasadami 

10 

21. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (petard, noży, środków 
żrących, toksycznych itp.) 5 – 20  

 
3) Kryteria przydziału punktów ujemnych za godziny nieusprawiedliwione: 

Liczba godzin opuszczonych 
nieusprawiedliwionych 

Ilość punktów ujemnych przyznawanych 
na koniec I i II półrocza 

Do 3 1 
4 – 7 2 
8 – 11 3 

12 – 15 4 
16 5 

 
8. Uczeń oraz rodzic (opiekun prawny) mogą uzyskać informację o aktualnej liczbie zgromadzonych 

punktów od wychowawcy klasy. 
9. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. 

Kolejne punkty dodaje się lub odejmuje wskazując konkretne zachowania ucznia. 
10. Wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej dokonuje 

podsumowania punktów i ustala odpowiednio śródroczną ocenę zachowania, która jest sumą 
punktów uzyskanych w I półroczu lub roczną ocenę zachowania, która jest średnią punktów 
uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu, wg tabeli: 
 

Punkt 
wyjścia IX X XI XII I 

Suma 
pktów 
za I 
półrocze 

II III IV V VI 

Suma 
pktów 
za II 
półrocze 

średnia 
pktów 
za I i II 
półrocze 

120 
             

 

11. Liczba punktów odpowiadających poszczególnym ocenom zachowania: 

 
Zachowanie 

 

 
Punkty 

 
Wzorowe 

 

 
196 i więcej 

 
Bardzo dobre 

 

 
146 - 195 

 
Dobre 

 

 
95 - 145 

 
Poprawne 

 

 
45 - 94 
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Nieodpowiednie 

 

 
16 - 44 

 
Naganne 

 

 
15 i mniej 

 
12. Ustala się, że na obniżenie oceny zachowania, bez względu na uzyskaną liczbę punktów wpływają 

następujące zachowania wykraczające poza obowiązujące normy prawne: 
1) nagminne wagary, 

2) kradzieże, rozboje, wyłudzenia, 
3) celowe stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia, 

4) kontakty z wszelkimi używkami na terenie szkoły i poza nią, 
5) drastyczne nieprzestrzeganie „Zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w ZS 9” – fotografowanie, nagrywanie, publikowanie. 
13. Decyzję o obniżeniu oceny zachowania ucznia z przyczyn wymienionych w ust. 12 każdorazowo 

podejmuje zespół nauczycieli uczących w jego klasie, przy czym ustalona ocena nie może być 
wyższa niż poprawna.  

§ 15 

Tryb i zasady ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia 
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
w następujących terminach i formach: 

1) na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej śródrocznej 
i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej lub nagannej ocenie zachowania,  

2) na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej 
śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

3) na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej śródrocznej 
i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

4) na trzy dni robocze przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o otrzymanej ocenie 
klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej, 

5) informacje, o których mowa w punktach 1 – 4 mogą być przekazywane w trakcie zebrań 
z rodzicami, rozmów indywidualnych w formie ustnej lub pisemnej; fakt otrzymania informacji 
o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania 
musi być potwierdzony podpisem rodziców (prawnych opiekunów), 

6) przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 
może ulec zmianie – zostać podwyższona lub obniżona – w terminie odpowiednio do końca 
półrocza lub roku szkolnego. 

2. Oceny, o których mowa w ust. 1 są efektem pracy ucznia odpowiednio w ciągu pierwszego półrocza 
lub całego roku szkolnego. 
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3. W przypadku, gdy uczeń klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum nie zgadza się 
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, w terminie do trzech dni 
roboczych od otrzymania informacji, składa pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu 
o poprawienie oceny. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 uczeń określa proponowaną przez siebie wyższą ocenę 
oraz uzasadnia swoją decyzję. 

5. Nauczyciel najpóźniej następnego dnia od wpłynięcia wniosku wyznacza termin poprawy oceny 
(nie później niż na 1 dzień przed konferencją klasyfikacyjną) oraz określa zakres materiału i formę 
sprawdzenia wiadomości i umiejętności; w porozumieniu z drugim wyznaczonym przez dyrektora 
nauczycielem przygotowują zadania dla ucznia, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na daną 
ocenę. 

6. Jeżeli uczeń w wyniku egzaminu nie sprosta wymaganiom określonym, na daną ocenę, otrzymuje 
ocenę zaproponowaną wcześniej przez nauczyciela. 

7. Do skorzystania z możliwości otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej ma prawo 
uczeń, który wypełniał podstawowe obowiązki związane z realizacją danego  
przedmiotu – systematycznie uczęszczał na zajęcia, wykonywał prace domowe, prowadził zeszyt 
przedmiotowy, wykazywał się aktywnością, wykorzystał możliwości poprawy ocen bieżących. 

8. w przypadku, gdy uczeń klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum nie zgadza się 
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, w terminie do trzech dni roboczych 
od otrzymania informacji składa do wychowawcy pisemny wniosek o zmianę oceny zachowania, 
uzasadniony w oparciu o przyjęte kryteria oceny zachowania. 

9. Wychowawca powołuje komisję, w której skład wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący 
komisji, nauczyciel uczący w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel 
rady rodziców oraz pedagog szkolny. 

10. Komisja po rozpatrzeniu wniosku ucznia podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie oceny zachowania 
w wyniku głosowania. 

11. Czynności, o których mowa w ust. 9 muszą być wykonane w terminie czterech dni roboczych 
od otrzymania przez nauczyciela wniosku ucznia. 

§ 16 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 
możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Uczniowi, który jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną, w szczególności 
nieotrzymaniem promocji, szkoła udziela pomocy różnych formach takich jak: 

1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, ewentualnie w miarę 
możliwości w zajęciach reedukacyjnych i konsultacjach indywidualnych, 

2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału 
do uzupełnienia na części, 

3) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny, 
4) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

5) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen 
niedostatecznych. 
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§ 17 

Ocenianie bieżące 

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – 
III gimnazjum ustala się w stopniach według skali podanej w § 10 ust. 1. 

2. Poszczególnym kategoriom ocen bieżących przypisuje się wagę w skali od 1 do 3; szczegółowe 
informacje o wagach kategorii ocen nauczyciele przedmiotów zamieszczają w przedmiotowym 
systemie oceniania. 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków „+” i „-” oraz zapisywanie 
znaków „+” i „-” za pracę i różne formy aktywności na lekcjach, przy czym pięć plusów i pięć 
minusów na zajęciach odbywających się częściej niż dwa razy w tygodniu oraz trzy plusy i trzy 
minusy na zajęciach odbywających się jeden lub dwa razy w tygodniu zamienia się odpowiednio 
na ocenę bardzo dobrą i niedostateczną. 

4. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustnie uzasadnia 
otrzymaną przez ucznia ocenę z przedmiotu lub zachowania. 

5. W przypadku, gdy ustne uzasadnienie oceny rodzic (prawny opiekun) uzna za niewystarczające, może 
on wystąpić z pisemnym wnioskiem, najpóźniej kolejnego dnia, od daty otrzymania informacji 
o ocenie,  do nauczyciela, który ją wystawił. Nauczyciel zobowiązany jest udzielić pisemnego 
uzasadnienia oceny w terminie 2 dni od otrzymania wniosku. 

6. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, kartkówka, wypowiedzi ustne i pisemne, zadania praktyczne oraz inne formy ustalone 
przez nauczycieli wynikające ze specyfiki przedmiotów.  

7. Pisemne prace – sprawdziany – obejmujące materiał z trzech lub więcej lekcji powinny 
być zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel jest zobowiązany 
do wpisania informacji o planowanym sprawdzianie do terminarza w dzienniku elektronicznym.  

8. Pisemne prace – kartkówki – obejmujące materiał najwyżej z dwóch lekcji nie muszą być wcześniej 
zapowiadane.  

9. Uczeń pisze nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie, trzy sprawdziany tygodniowo, dwie kartkówki 
dziennie.  

10. Nauczyciel oddaje sprawdzone i ocenione prace pisemne w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie 
od dnia, w którym zostały napisane; termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku choroby 
nauczyciela. 

11. Termin określony w ust. 10 może ulec wydłużeniu do trzech tygodni w przypadku prac pisanych 
przez uczniów gimnazjum – testów diagnozujących, egzaminów próbnych oraz dłuższych 
wypowiedzi pisemnych. 

12. Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje ją nauczycielowi 
na tej samej lekcji.  

13. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca każdego roku szkolnego i udostępniane 
na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) w każdym czasie, po uprzednim ustaleniu terminu 
dogodnego dla obu stron.  

14. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących – dopuszczającej i niedostatecznej w terminie do dwóch 
tygodni od dnia otrzymania oceny w zakresie każdego przedmiotu, na zasadach i w formach 
określonych przez nauczyciela. 

15. Istnieje możliwość poprawiania ocen wyższych niż wymienione w ust.14, jednak ostateczną decyzję 
w tej sprawie podejmuje nauczyciel. 
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16. Uczeń poprawia daną ocenę bieżącą tylko jeden raz, ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika. 

17. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji – dwa razy w półroczu z języka polskiego 
i matematyki, jeden raz z pozostałych przedmiotów; fakt ten odnotowuje się w dzienniku, zapisując 
„np.” 

18. Decyzja o skorzystaniu z możliwości poprawiania ocen bieżących oraz wybór prac, które będą 
poprawiane należy do uczniów. 

19. Uczeń, który przez dłuższy czas – co najmniej dziesięć dni roboczych – z przyczyn 
usprawiedliwionych był nieobecny na zajęciach, ma obowiązek uzupełnienia zaległości w 
najkrótszym możliwym terminie na zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu, w okresie do 
dwóch tygodni. 

20. Oceny bieżące uczniów klas I – III szkoły podstawowej są formułowane pisemnie w zeszytach 
przedmiotowych lub dzienniczkach obserwacji ucznia i dotyczą wszystkich form aktywności – 
ustnych, pisemnych, manualnych, itp.”. 

21. Zasady oceniania z religii (etyki) są następujące:  
1) oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne oraz bieżące są ustalane według skali określonej 

w § 10 ust. 1; 
2) nie wprowadza się oceny opisowej z religii (etyki) w klasach I-III szkoły podstawowej, 

nie włącza się jej również do treści oceny opisowej, ocena ta jest wystawiana według skali 
przyjętej dla pozostałych etapów nauczania; 

3) ocena z religii (etyki) umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 
zachowania, nie zamieszcza się danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii uczeń 
uczęszczał. 

Rozdział IV  

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

§ 18 

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 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 
jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 
artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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6. Uczniowi, o którym mowa w ust 4 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. 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). 

10. 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 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. 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 albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy. 

12. 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 oraz terminy tych egzaminów, które odbywają się w ciągu 15 dni roboczych przed 
klasyfikacją śródroczną i roczną. 

13. Zadania egzaminacyjne dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ustalają egzaminatorzy 
w porozumieniu z przewodniczącym komisji; ich stopień trudności powinien być zróżnicowany i 
odpowiadać kryteriom ocen na poszczególne stopnie. 

14. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja, o której mowa w ust. 11 ustala śródroczne 
i roczne oceny klasyfikacyjne zgodnie ze skalą ocen obowiązująca w szkole. 

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) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a przypadku egzaminu klasyfikacyjne 
przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana”. 
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18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 19. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona, w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i § 19. 

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 19. 

§ 19 

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 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć  
dydaktyczno-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 
ustalania 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 
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. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później, niż w terminie  
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 
z uczniem i z jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -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 szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -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. 
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własna 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. 

6. 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 niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 
§ 20 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 
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. 
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym ze termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 20 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum, uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.   

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii 
informacyjnej, 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 skład komisji 
wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą 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) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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 zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym 
w klasie programowo wyższej. Rada pedagogiczna może skorzystać z tej możliwości podejmując 
decyzję drogą głosowania zwykłą większością głosów, szczególnie w następujących przypadkach: 

1) długotrwała choroba ucznia (ponad dwa miesiące) – uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu 
lub sanatorium; 

2) zdarzenia losowe, silne przeżycia utrudniające koncentrację, obniżające sprawność myślenia 
i uczenia się; 

3) trudna sytuacja życiowa ucznia, choroba, patologia, niewydolność wychowawcza w rodzinie; 
4) powrót z zagranicy lub zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku 

szkolnego związana z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic 
programowych oraz przy dużym prawdopodobieństwie, że uczeń przechodząc do klasy 
programowo wyższej zdoła uzupełnić braki z poprzedniego roku. 

10. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w ust. 9 są: 

1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych 
bez usprawiedliwienia; 

2) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez 
nauczyciela; 

3) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole np. zajęcia  
dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela; 
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4) niezgłoszenie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez nauczyciela 
terminach albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno 
wyznaczonych terminach. 

§ 21 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:  
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 
oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 12 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 8; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej lub egzaminu w 
trzeciej klasie gimnazjum, o których mowa w rozdziale IV Rozporządzenia MEN z dnia 30 
kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię (etykę), do średniej ocen, 
o której mowa w ust 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami  
(prawnymi opiekunami). 

§ 22 

1. Uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum rada pedagogiczna może wyróżnić 
przyznając nagrodę książkową (klasyfikacja roczna). 

2. W klasyfikacji rocznej w klasach I – III szkoły podstawowej wychowawca może wyróżnić ucznia 
przyznając mu tytuł  „Wzorowego ucznia”. Tytuł ten przyznawany jest uczniowi, który osiągnął co 
najmniej bardzo dobry poziom w nauce w zakresie wszystkich obowiązujących zajęć (edukacja 
wczesnoszkolna, język angielski, zajęcia komputerowe) oraz wzorowo się zachowywał. 

§ 23 

1. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym dokumencie reguluje Rozporządzenie 
MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

/Uchwała nr 13 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 9 w Tychach z dnia 10 listopada 2014 r./ 


