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Zał.1 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 

 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starogar-

dzie. 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szcze-

gółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

Został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej PG Nr 3 w Starogardzie dnia 

27.08.2015 r. 

 

§1.Postanowienia wstępne 

 

1.Wewnątrzszkolne Ocenianie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promo-

wania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Staro-

gardzie Gdańskim. 

 

2. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

2.1)Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2.2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do:  

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nau-

czania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów naucza-

nia - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2.3)Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym za-

kresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i spe-

cjalnych osiągnięciach, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

3. Jawność oceniania 

3.1)Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
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c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3.2)Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów , na pierw-

szej godzinie wychowawczej , a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszej wywiad-

ówce o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i 

trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

3.3)Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).Na proś-

bę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) sprawdzone i ocenione prace kon-

trolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub 

jego rodzicom ( prawnym  opiekunom ). 

3.4)Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją ustnie uzasadnić. 

 

4. Dostosowanie wymagań 

4.1)Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne wy-

nikające z I.2.1)w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom eduka-

cyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4.2)W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §2 

ust. 2 pkt 2.1a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4.3)Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z ob-

owiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

4.4)W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykony-

wania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki. lub technologii infor-

macyjnej 

Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizyczne-

go podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczest-

nictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

W przypadku zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęć wychowania fizycznego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio-

ny”. 

 

§2.Tryb oceniania i skala ocen. 

 

1.Nauczyciele każdego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego tworząc przedmio-

towy system oceniania zobowiązani są do: 

1.1)Sformułowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie pro-

gramu. 

1.2)Opracowania szczegółowych kryteriów oceniania z podaniem sposobu i form sprawdza-

nia wiadomości i umiejętności. 

1.3)Fakt zaznajomienia uczniów i rodziców o obowiązujących wymaganiach i kryteriach ocen 

nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym przy zapisie pierwszej lekcji. 

 

2.)W ciągu semestru nauczyciel zobowiązany jest do bieżącego i systematycznego oceniania 

postępów ucznia. 
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2.1) Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2.2) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2.3) Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia sa udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

2.4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjne-

go, o którym mowa w §4 ust.9-12.6, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §6, oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. 

 

3.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. Przy 

ocenie klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego semestru.  

Ocena śródroczna i roczna nie może być niższa, niż ocena wyliczona wg średniej ważonej w 

skali:  

ponad 1,5  - dopuszczający  

ponad 2,5  - dostateczny  

ponad 3,5  - dobry  

ponad 4,5  - bardzo dobry  

ponad 5,5  - celujący 

 

4.Wystawione oceny , zarówno bieżące jak klasyfikacyjne śródroczne i roczne muszą wyra-

żać się stopniem według następującej skali : 

celujący – 6, 

bardzo  dobry – 5, 

dobry – 4, 

dostateczny – 3, 

dopuszczający – 2, 

niedostateczny – 1. 

Przyjmuje się że oceny od 2 do 6 są ocenami pozytywnymi, a ocena 1 jest oceną negatyw-

ną. 

4a. Do ocen bieżących dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. Do obliczeń średniej oceny z poszcze-

gólnych form aktywności ucznia za „+” należy do pełnej oceny dodać 0,5, za „-” należy odjąć od 

pełnej oceny 0,25. 
5.Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów: 

 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności, które wy-

kraczają poza program przedmiotu w danej klasie , biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z 

programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpia-

dach przedmiotowych, 

 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie pro-

blemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określo-

nych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także poprawnie 

stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teore-

tyczne lub praktyczne, 

 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje ( rozwiązuje ) ty-

powe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej nie wykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podsta-

wowej wiedzy w ciągu dalszej nauki a przy tym rozwiązuje typowe zadania teore-

tyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i 

zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej 

6.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyż-

szą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olim-

piady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

 

 

7.Punkty uzyskane przez ucznia z prac pisemnych przelicza się na oceny szkolne wg skali 

procentowej : 

poniżej  35% punktów  -  niedostateczny 

35%  -  49%  punktów  -  dopuszczający 

50%  -  74%  punktów  -  dostateczny 

75%  -  89%  punktów  -  dobry 

90%  -  97%  punktów  -  bardzo  dobry 

98% -  100% punktów  -  celujący 

 

8.W zależności od specyfiki przedmiotu , predyspozycji uczniów czy trudności pracy pisem-

nej, nauczyciel ma możliwość zmiany (podniesienia , obniżenia ) progów. 

 
9. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej w przewidzianym terminie z przyczyn losowych 

ma obowiązek ją napisać w ciągu dwóch tygodni od czasu pojawienia się w szkole lub w ter-

minie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym przypadku do obliczenia średniej ważo-

nej bierze się pod uwagę 0 pkt. za tę pracę klasową.  

 

 

§3. Kryteria oceny zachowania 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich ro-

dziców(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowa-

nia , warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków Rady Pe-

dagogicznej i innych pracowników szkoły , a także uczniów , którzy mogą wyrażać własną 

opinię o zachowaniu swoich kolegów. 

4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy 

programowo wyższej z zastrzeżeniem ust.5 i 6. 

5.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 14b). 

6. Kryteria ogólne. 

6.1)Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: 

a) punktualne przychodzenie na zajęcia lekcyjne i wychowawcze , 

b) uczestnictwo we wszystkich zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji 

Obowiązkiem wychowawcy jest obniżenie oceny z zachowania przy nieusprawiedliwio-

nych godzinach lekcyjnych opuszczonych w semestrze oraz często powtarzających się 

spóźnieniach  

-ponad 7 godzin nieusprawiedliwionych o jeden stopień 

-ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych o dwa stopnie. 

Nieobecności i spóźnienia ucznia wyjaśnia rodzic (prawny  opiekun) u wychowawcy kla-

sy. 

6.2)Aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Należy wyróżnić oceną bardzo dobrą lub wzorową uczniów biorących udział w zajęciach 

pozalekcyjnych działających w samorządzie szkolnym, klasowym, angażujących się w 

życie szkoły, klasy, reprezentujących szkołę na zawodach sportowych i konkursach 

przedmiotowych. 

6.3)Kultura osobista na terenie szkoły i poza nią. 

Zwrócenie uwagi na kulturalne  zachowanie się ucznia , właściwe słownictwo , stosunek 

do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz na schludny wygląd (czapki, kurtki ). 

6.4)Poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności drugiego człowieka: 

a) należy brać pod uwagę postawę ucznia wobec osób posiadających odmienny świa-

topogląd oraz uczuć religijnych innych ludzi , 

b) stosunek ucznia do koleżanek i kolegów, uczniów słabszych, niepełnosprawnych i 

żyjących w trudnych warunkach materialnych. 

6.5)Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. 

Obowiązkiem wychowawcy jest obniżenie oceny z zachowania gdy uczeń: 

a) pali papierosy, 

b) spożywa alkohol, 

c) zażywa środki odurzające lub zajmuję się ich udostępnianiem. 

6.6)Poszanowanie mienia: własnego , innych ludzi oraz instytucji. Troska o sprzęt szkolny. 

Celowe niszczenie mienia szkoły jest podstawą obniżenia oceny z zachowania. 

6.7)Stosunek do symboli i tradycji szkolnych i narodowych. 

zachowanie ucznia podczas apeli szkolnych , spotkań z gośćmi szkoły, we wszystkich 

okolicznościach oficjalnych i uroczystych w szkole i poza nią. 
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6.8)Godne reprezentowanie szkoły. 

a) uczniowie, którzy są członkami grup nieformalnych, społecznie nieakceptowanych 

lub z tymi grupami sympatyzują, nie mogą mieć oceny dobrej z zachowania, 

b) obniżenie oceny uczniom dopuszczającym się czynów chuligańskich oraz wcho-

dzącym w konflikt z prawem. 

6.9)Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły, członków Rady Pedagogicznej i pracowników 

szkoły. 

Obowiązkiem wychowawcy jest uwzględnienie opinii nauczycieli dyżurujących w czasie 

przerw oraz innych osób mających kontakt z uczniem. 

 

7.Kryteria szczegółowe: 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) punktualnie i systematycznie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia eduka-

cyjne, a ewentualne nieobecności ma usprawiedliwione, 

b) systematycznie uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych (np. 

kółka zainteresowań, zajęcia sportowe), 

c) wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ponosi za nie pełną odpo-

wiedzialność, 

d) bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego, w pełni wy-

korzystuje swoje szczególne umiejętności i uzdolnienia, 

e) prawie zawsze jest przygotowany do zajęć, 

f) godnie reprezentuje szkołę w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, 

g) szanuje mienie własne i szkolne, reaguje na wszelkie przejawy niszczenia tego 

mienia, 

h) kulturalnie, z należytym szacunkiem odnosi się do koleżanek i kolegów oraz 

wszystkich pracowników szkoły, 

i) chętnie udziela pomocy innym uczniom, 

j) kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, uroczystościach szkolnych i po-

zaszkolnych, 

k) dba o czystość w klasie, szkole, otoczeniu, wywiązuje się z obowiązku noszenia 

obuwia zmiennego, 

l) charakteryzuje się czystym i schludnym wyglądem, unika niestosownego ubioru i 

fryzury, nie ma ostrego makijażu, 

m) przestrzega regulaminu biblioteki szkolnej, 

n) nie ulega nałogom, 

o) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach reali-

zacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszcze-

gólnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycz-

nej samooceny i wyciągania wniosków. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) prawie zawsze punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, a 

wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

b) wywiązuje się bez większych zastrzeżeń z powierzonych mu zadań i obowiązków, 

c) bierze udział w pracach na rzecz klasy, 

d) przygotowuje się do zajęć, 

e) uczestniczy w konkursach, turniejach, zawodach itp., 

f) chroni mienie szkolne, dając dobry przykład innym, szanuje pracę kolegów, 
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g) kulturalnie odnosi się do koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szko-

ły, 

h) kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, uroczystościach szkolnych i po-

zaszkolnych, 

i) dba o higienę osobistą. nosi schludny strój, wywiązuje się z obowiązku noszenia 

obuwia zamiennego, 

j) nie ulega nałogom, 

k) przestrzega regulaminu biblioteki szkolnej, 

l) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życz-

liwością. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, któremu drobne uchybienia zdarzają się rzadko, a z większo-

ści obowiązków wywiązuje się sumiennie: 

 

a) regularnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (dopuszcza się 5 spóźnień i 7 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze), 

b) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, jednak nie podejmuje inicjatyw bez 

wyraźnych poleceń nauczyciela, 

c) szanuje mienie szkolne i pracę innych, 

d) odnosi się z szacunkiem do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szko-

ły, 

e) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, wykonuje polecenia nauczyciela, jest rze-

telny, choć bierny, 

f) dba o higienę osobistą, nosi czysty schludny strój, wywiązuje się z obowiązku no-

szenia obuwia zamiennego, 

g) nie ulega nałogom, 

h) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania. 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu często zdarzają się uchybienia w spełnianiu swo-

ich obowiązków: 

a) w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

b) nie angażuje się zbytnio klasy i szkoły, 

c) stara się przestrzegać zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych 

osób w szkole i poza nią, a naruszenie zasad, jeśli miało miejsce nie jest rażące, 

d) niekiedy stwarza zagrożenie dla innych, ale ma świadomość swego niewłaściwego 

zachowania i stara się poprawić, 

e) nie dopuszcza się dewastacji mienia cudzego lub własnego, 

f) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych w semestrze, 

g) sporadycznie otrzymuje uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 

h) nie ulega nałogom, 

i) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 

prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia podstawowych obowiązków: 

a) w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne, 

b) nie przygotowuje się do zajęć, 

c) opuszcza wiele zajęć lekcyjnych, 
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d) zdecydowanie odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły, przeszkadza 

innym w jej wykonaniu, 

e) lekceważy i ośmiesza uczniów aktywnych, 

f) uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

g) cechuje go niska kultura osobista, 

h) arogancko i lekceważąco odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowni-

ków szkoły, 

i) świadomie niszczy cudzą własność, 

j) nie dba o schludny wygląd, nie wywiązuje się z obowiązku noszenia obuwia 

zmiennego, 

k) nie dba o czystość klasy, szkoły i otoczenia, 

l) w inny sposób rażąco narusza obowiązki, ulega nałogom (np. paląc papierosy), 

m) mimo przystąpienia do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w termi-

nie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji pro-

jektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie można ocenić na ocenę nieodpowied-

nią, a ponadto: 

a) popadł w konflikt z prawem, 

b) świadomie dąży do zakłócenia przebiegu lekcji, 

c) stosuje przemoc fizyczna, 

d) w inny sposób narusza obowiązki, ulega nałogom (np. paląc papierosy, spożywa-

jąc alkohol, zażywając narkotyki), 

e) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 

  

§4. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

 

1.Przynajmniej raz w ciągu semestru wychowawca klasy zobowiązany jest do odbycia spo-

tkania z rodzicami i udzielenia informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia. 

 

2.Nauka w roku szkolnym podzielona jest na dwa semestry. Każdy kończy się podsumowa-

niem osiągnięć edukacyjnych ucznia, klasyfikacją śródroczną w miesiącu styczniu, roczną 

- w czerwcu, w stopniach wg skali jak w p II.4. 

 

3.1)Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele pro-

wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są do wystawienia (ołówkiem) 

przewidywanych ocen niedostatecznych, a wychowawca klasy do pisemnego poinfor-

mowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie i uzyskania po-

twierdzenia przyjętej przez nich wiadomości na kartkach, które należy zebrać. 

 

3.2)Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele pro-

wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy zobowiązani są pi-

semnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszystkich prze-

widywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edu-

kacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i uzyskać po-

twierdzenie przyjętej przez nich wiadomości na kartkach, które należy zebrać. 

 

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjnych, 

a ocenę zachowania, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wychowawca 

klasy. 



9 

 

 

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

chowania. 

 

6.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

Każdy uczeń może odnieść sukcesy edukacyjne, z tym, że poziom i czas dochodzenia do 

różnych osiągnięć może być dla każdego inny. W podstawie programowej wskazano , ja-

kie powinny być osiągnięcia ucznia na zakończenie etapu edukacyjnego, a nie na koniec 

każdej klasy. Dlatego decyzję o braku promocji należy poprzedzić udokumentowanymi 

działaniami, które zmierzały do zapobieżenia takiej decyzji (zindywidualizowane wyma-

gania, zajęcia wyrównawcze lub pomoc  uczniowi innego rodzaju. Obecnie nauczyciel nie 

„realizuje” wyznaczonego programu lecz ustala własny, zatem może i powinien tak dobrać 

metody i tempo pracy z klasą i poszczególnym uczniem w zależności od potrzeb i możli-

wości dziecka. 

 

7.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmienio-

na tylko w wyniku egzaminu poprawkowego – patrz § 6 

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

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

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

 

9.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

10.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

 

11. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć najpóźniej w przeddzień rady zatwier-

dzającej klasyfikację roczną 

 

12.1)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności 

innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego w formie pi-

semnej i ustnej, za wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, informatyka, technolo-

gia informatyczna, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien  mieć przede 

wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych. 

12.2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin wyznacza dyrek-

tor szkoły.  

12.3)Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzica-

mi (prawnymi opiekunami). 

12.4)Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół. 

12.5)W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

12.6)Jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców w trakcie przeprowadzania egzaminu naruszone 

zostały przepisy, rodzice ucznia mają prawo zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły, który 
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po rozpatrzeniu wniosku podejmie decyzję o zatwierdzeniu wyniku tego egzaminu lub 

przeprowadzeniu go powtórnie. 

 

13.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 

14.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć eduka-

cyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepi-

sami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edu-

kacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę kla-

syfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

15.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.12 pkt1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzi-

cami (prawnymi opiekunami). 

 

16.W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze – jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących ta-

kie same zajęcia edukacyjne, 

 b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze – jako przewodniczący komisji, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

 pedagog (jeżeli jest zatrudniony w szkole), 

 psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole), 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców. 

 

17.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem.§5, pkt 1. 

 

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

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji, 
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 termin sprawdzianu, 

 zadania (pytania) sprawdzające, 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 

 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

§5. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyj-

nych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności w terminie do 3 dni po poinformowaniu przez nauczyciela o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Uczeń powinien zaznaczyć o jaki stopień się ubiega. 

2. Sprawdzian wiadomości umiejętności odbywa się w formie pisemnej w terminie wyzna-

czonym przez dyrektora, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, informatyki, tech-

niki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

4. Stopień trudności zadań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, 

o którą ubiega się uczeń. 

5. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba wypełnić przynajmniej 80% wskazanych za-

dań. 

6. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu: 

- podwyższa roczną ocenę klasyfikacyjną – w przypadku pozytywnego wyniku, 

- pozostawia  przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną  – w przypadku  

negatywnego wyniku sprawdzianu 

7. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 nie powinien trwać dłużej jak 90 minut. 

8. Jeżeli uczeń (jego rodzice, prawni opiekunowie) nie złoży podania o przeprowadzenie 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 oceny przewidywane stają się ocenami rocznymi. 

9. W dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej danego przedmiotu nauczyciel odnotowuje 

wynik sprawdzianu kolorem czerwonym w oddzielnej rubryce.  

10. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna z zastrzeżeniem§ 4 ust. 13 i § 6 

ust.1 i § 11ust 1. 

 

 

§6. Egzaminy poprawkowe. 
 

1.Uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych zajęć edu-

kacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Peda-

gogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

 

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem przedmiotów: 

muzyka, plastyka, informatyka, technologia informatyczna, wychowanie fizyczne, z któ-

rych egzamin powinien  mieć przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych. 

 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii let-

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

komisji wchodzą: 

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

cze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

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

nek komisji 

 

5.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

6.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. 

7.Uczeń , który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

§7. Promowanie 

 

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

wiązkowych edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny kla-

syfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 2 

 

2.Uwzględniając możliwości danego ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz  w ciągu da-

nego etapu edukacyjnego promować ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych zajęć edukacyjnych.  

 

3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co naj-

mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

4.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bar-

dzo dobrą ocenę zachowania. 

 

4.1.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust.3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

§8. Przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2011/2012 

 

1.Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie III klasy uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. 

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podsta-

wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-

nych typach szkół, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym". 

3.Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.  

4. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze egzaminu gimnazjalnego.  

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  

a) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka pol-

skiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;  
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b) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i 

chemii;  

c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego." 

 

6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następują-

cych języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego. 

 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

8. W deklaracji, o której mowa w ust. 7, podaje się również informację o zamiarze przystą-

pienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w 

przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 20e.  

 

9. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej eg-

zaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy, o której mowa 

ust.26a) 

 

10.Uczniowie, o których mowa w ust. 12, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której 

mowa ust. 20d.";  

11. Deklaracje, o której mowa w ust. 7 składa się nie później niż do dnia 20 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

12. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obo-

wiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzo-

nym, o której mowa w ust. 20d.  

13. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimna-

zjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. Czas trwania egzaminu może być prze-

dłużony nie więcej jednak niż o 50%. 

14. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego 

z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniego 

zakresu tego egzaminu.. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnie-

nia.  

15. Zwolnienie z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzy-

skaniem w tej części najwyższego wyniku.  

16. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo 

przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora komisji okręgowej.  

17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum 

oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.  

18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej ze-

spół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.  

19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzami-

nu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż 
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na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku o któ-

rych mowa w ust.8 w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

20. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia: 

a) część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwa-

ją po 150 minut.  

b) część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na 

poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie pod-

stawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają 

po 60 minut.  

c) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa 

dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o któ-

rych mowa ust. 2, dla poziomu III.0.  

d) uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodat-

kowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z za-

strzeżeniem ust. 12. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których 

mowa w ust. 2, dla poziomu III.1.  

e) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 20d.";  

21 .Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gim-

nazjalnego.  

22. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodni-

czący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 

23. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szko-

lenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okrę-

gową."; 

 

24. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjal-

nym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnione-

go w danej szkole. 

 

25. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

 

26. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy: 

a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawie-

ra: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, 

płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, 

symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczą-

cy szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi 

komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie póź-

niej jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny;" 

b) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimna-

zjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w 
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 poszczególnych salach, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjal-

nego, 

d) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nad-

zorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wy-

znaczenie przewodniczących tych zespołów – w przypadku gdy egzamin gimnazjalny 

ma być przeprowadzony w kilku salach, 

e) sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi 

oraz ich zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, 

przewodniczący zawiesza egzamin gimnazjalny i powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej, 

f) sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz 

zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole 

g) poinformowanie uczniów  o warunkach przebiegu  egzaminu gimnazjalnego - przed 

rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego, 

h) nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego, 

i) przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w 

ust. 13 

j) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub czę-

ści egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu 

gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazu-

je ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwi-

sko oraz numer PESEL ucznia; 

k) zabezpieczenie, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań i kart od-

powiedzi uczniów  i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dy-

rektora komisji okręgowej, 

l) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przy-

gotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 

27. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego czło-

nek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawa-

mi zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egza-

minu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy 

zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalne-

go. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 

członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie mate-

riały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 

28. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 27, zostały naruszone lub 

nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimna-

zjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez 

niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrek-

tora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkol-

nego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

 

29. W skład zespołu nadzorującego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w 

innej szkole lub w placówce. 
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30. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być 

nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu. 

 

31. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali."; 

 

32. W przypadkach, o których mowa w ust. 23 i 24, uczeń przystępuje ponownie do odpo-

wiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji 

Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

 

33. W przypadku:  

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub  

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomu-

nikacyjnego, lub  

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimna-

zjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego przerywa  odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego 

ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o 

przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia za-

mieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 21. 

 

34. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 26e) zostały naruszone, prze-

wodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimna-

zjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej in-

formuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowa-

niu.",  

 

35. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gim-

nazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PE-

SEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumen-

tu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowie-

dzi.";  

 

36. Jeżeli w trakcie  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:  

a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub  

b) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, 

lub  

c) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu eg-

zaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i 

unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu 

i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w 

protokole, o którym mowa w ust. 21 

 

37. W przypadkach, o których mowa w ust. 16 i 17, w zaświadczeniu o szczegółowych wyni-

kach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisa-

nie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0". 
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§9. Projekt edukacyjny 
 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykra-

czać poza te treści.  

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obej-

muje następujące działania:  

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

3) wykonanie zaplanowanych działań;  

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w po-

rozumieniu z radą pedagogiczną.  

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warun-

kach realizacji projektu edukacyjnego.  

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu eduka-

cyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

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

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego.  

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miej-

scu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu eduka-

cyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";  

 


