WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 45
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. 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 i realizowanych w szkole
programów
nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm
etycznych.

§ 46
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie
wewnątrzszkolne.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
1) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) 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 (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 47
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
realizacji
projektu edukacyjnego.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów ( w
pierwszym
tygodniu) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) - do 30 września o warunkach i
sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum nie otrzymują ocen ndst. przez pierwsze 2 tygodnie
nauki.

§ 48
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi
lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Ocenianie uczniów powinno być systematyczne, obejmować różne formy. W ciągu
semestru uczeń
powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:
1)
2)
3)
4)
5)

3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu,
4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,
5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu,
6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,
7 w przypadku 5 godziny zajęć w tygodniu,

5. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian powinien:
1) Poinformować uczniów o terminie sprawdzianu i zakresie tematycznym z tygodniowym
wyprzedzeniem w przypadku klasówki z większej partii materiału, wpisując termin w
dzienniku lekcyjnym,
2) Oddać uczniom poprawione prace w okresie 2 tygodni od daty pisania
6. Kartkówki obejmujące zakres materiału z kilku ostatnich lekcji nie wymagają
wcześniejszych
zapowiedzi i są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów
7. W jednym dniu może być tylko jedna klasówka, a w jednym tygodniu nie więcej niż trzy,
niedopuszczalne jest przeprowadzenie sprawdzianu „za karę” w sytuacjach, gdy nauczyciel
ma
trudności z dyscypliną.

§ 49
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o
których mowa w pkt III ust 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.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §47 ust.1.pkt1, 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, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie
oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 49

ust.1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na
podstawie tego
orzeczenia.

§ 50
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i
zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 51
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w
tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii
informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się
„zwolniony”.

§ 52
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej, albo
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia
ucznia z
wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z
zastrzeżeniem
ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie
tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 53
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 o której mowa odpowiednio w § 55 ust.1, § 58 ust.2, śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania..
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego, przed
rozpoczęciem ferii zimowych tj. do 15 stycznia każdego roku.
3. Klasyfikacja roczna 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 odpowiednio w § 55 ust.1 i § 58
ust.2,
4. Przynajmniej na 3 tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem
plenarnym
rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca
klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Przewidywane
oceny
należy wpisać do dziennika lekcyjnego w wyodrębnionej na ten cel rubryce, przed oceną
roczną.
5.O grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec semestru i roku szkolnego
informuje
rodziców wychowawca klasy na zebraniach z rodzicami, w przypadku nieobecności
rodzica
( prawnego opiekuna) pisemnie lub telefonicznie na 3 tygodnie przed wystawieniem ocen.
W
dzienniku lekcyjnym zapisuje datę ,przedmioty z których uczeń jest zagrożony i sposób
powiadomienia rodziców.

§ 54
1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a
śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(semestralna) ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 55

1. Oceny bieżące, śródroczne oraz oceny roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według
następującej
skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stopień celujący (cel) 6
stopień bardzo dobry (bdb) 5
stopień dobry (db) 4
stopień dostateczny (dst) 3
stopień dopuszczający (dop) 2
stopień niedostateczny (ndst) 1

2. Dopuszcza się stawianie przed oceną bieżącą znaku „+” lub „- ” z wyłączeniem stopnia
celującego
oraz „ -” przy ocenie niedostatecznej.
3. W ocenianiu prac pisemnych możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy
przeliczaniu
punktów na ocenę obowiązuje skala:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

24% - ndst
25% - 44% - dop
45% - 69% - dst
70% - 85% - db
86% - 92% - bdb
93%- 100% - cel

§ 56
1. Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczający obejmują elementy treści
nauczania:
1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
2) potrzebne w życiu.
3) wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
w podstawach programowych , a także na opanowanie w znacznym stopniu
wiadomości i umiejętności podstawowych.
2.Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczny obejmują elementy treści:
najważniejsze w uczeniu danego przedmiotu,
łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
niewielkim stopniu złożoności , a więc przystępne,
często powtarzające się w programie nauczania,
dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych,
określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań
zawartych w podstawach programowych,
7) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobry obejmują elementy treści:
1) istotne w strukturze przedmiotu,
2) bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczane do wymagań
podstawowych, trudne,
3) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych
przedmiotów szkolnych,
4) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
5) zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
(przykładów ) znanych z lekcji i podręcznika.
4. Wymagania dopełniające ( D) na ocenę bardzo dobry obejmują treści:
1)
2)
3)
4)
5)

złożone, trudne, ważne do opanowania,
wymagające korzystania z różnych źródeł,
umożliwiające rozwiązywanie problemów,
pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
zawarte w programie.

5. Wymagania wykraczające ( W) na ocenę celujący obejmują treści:
1) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
2) wynikające z indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia,
3) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

§ 57
1.Sposoby sprawdzania postępów ucznia
1) Formy ustne :
a)
b)
c)
d)

odpowiedzi,
prezentacje pracy w grupach,
recytacje,
inne, określone jako aktywność.

2) Formy pisemne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prace klasowe,
sprawdziany,
kartkówki,
dyktanda ,
zadania domowe,
prace dodatkowe.

§ 58
1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje
szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom;
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
8) udział w projekcie edukacyjnym
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej
poradni
specjalistycznej.

4.Wychowawcy klas ustalając ocenę zachowania, kierują się następującymi kryteriami,
zachowanie
ucznia ocenia się w 3 obszarach opisowych:
1) Aktywność
a) Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
b) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
c) Udział w zajęciach międzyszkolnych (harcerstwo, koła zainteresowań, zespoły
wyrównawcze)
d) Udział w imprezach okolicznościowych (pomoc, organizacja, występ)
e) Praca na rzecz klasy
f) Działalność w samorządzie szkolnym, wolontariacie.
2) Kultura osobista
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zachowanie na lekcji (nie przeszkadza w czasie zajęć)
Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
Kultura słowa
Stosunek do kolegów (pomocny, koleżeński)
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie (nałogi, bójki, demoralizacja)
Zachowanie pozalekcyjne (wycieczki, apele)

3) Obowiązek szkolny
a)
b)
c)
d)

Wywiązanie się z zobowiązań(dyżury klasowe, funkcje klasowe)
Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, dniach odrabianych
Przygotowanie do lekcji
Frekwencja ucznia na zajęciach

5. Wychowawca ustala ocenę na podstawie karty oceny zachowania ucznia, która
uwzględnia:
1)
2)
3)
4)

samoocenę ucznia;
opinię zespołu klasowego;
opinię grona pedagogicznego i pozostałych pracowników szkoły;
opinię pedagoga szkolnego

§ 59
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej
(semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.

§ 60
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak

jest podstaw do ustalenia śródrocznej(semestralnej) 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, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne
oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny
zachowania.
7. Wniosek o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice składają
u dyrektora szkoły przynajmniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.
9.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii
informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) złożoną do Dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. 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.
12. 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:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako
przewodniczący komisji;
nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy i wychowawcy klas.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym
mowa w

ust. 4 pkt. 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego
dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.

15.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający,
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego 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.
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 61
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko
w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust 1.
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z
zastrzeżeniem § 62 ust. 1.

§ 62
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od
dnia
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 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.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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 ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz
ustala roczną

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia
się z
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch
nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;

2) W przypadku ustalenia 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, pedagog,
d) psycholog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, może być zwolniony z udziału
w
pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. 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.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład
komisji.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku,
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 63
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne
(semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżenie § 64
ust 10.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej

lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono
naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy
programowo
najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
4. 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. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad
przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną)
ocenę
klasyfikacyjną,
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim 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.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1,nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę
(semestr), z zastrzeżeniem § 64 ust 10.
7. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne
(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w
klasie
programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne)
oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach
programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał
oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust 2 i 3.
8. Na świadectwie promocyjnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć wpisuje się
osiągnięcia
co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

§ 64
1. Egzamin poprawkowy ma prawo zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki 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.
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, szczególnie 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 ocenę z tego egzaminu.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego,
i powtarza klasę , z zastrzeżeniem ust. 10.

nie

otrzymuje

promocji

10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo
wyższej.

