
                                                                              Ostrów Wielkopolski, 12 września 2017r. 

 
Ocenianie Wewnątrzszkolne 
Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim 
 
I.PODSTAWA PRAWNA  
 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 ( Dz.U. z 2016r. Poz.1943, 
1964,1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949, 1292 i 2198 ze zmianami). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59). 
 Rozporządzenie z  dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz .U. z 2017, 
poz.1534). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 
     2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  
     promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 
256, poz. 2573 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla szkoły policealnej(Dz.U. z 
2017, poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.sierpnia 2012r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r.poz. 977 ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
(Dz.U. z 2017r.poz.1512). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2233 ze zmianami). 

 Statut Szkoły 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r.poz.847). 

 
II. GŁÓWNE CELE OCENIANIA  
 

1. Ustalenie stanu wiedzy i umiejętności ucznia: 
 etapowy, systematyczny pomiar osiągnięć, 
 diagnoza możliwości intelektualnych i manualnych. 

 
2. Wspomaganie rozwoju ucznia: 

 wyrobienie nawyku systematycznej pracy, 



 motywowanie poprzez wskazanie jego osiągnięć, 
 uczenie samodzielnego planowania własnego rozwoju, 
 rozwijanie aktywności naukowej i społecznej. 

3. Uzyskanie informacji pozwalającej na analizę, wnioskowanie i ewaluację - 
dostosowanie form i metod pracy . 

 
4.  Dostarczanie informacji ( rodzicom, nauczycielom ) o postępach, trudnościach,                           
` szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

III. ZASADY OCENIANIA 
 

1. Obiektywizmu i jawności. 
 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 
 

 Uczeń zna i rozumie kryteria oraz zasady oceniania z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych zawartych w wymaganiach edukacyjnych z 
poszczególnych przedmiotów. Wychowawca klasy na początku każdego roku 
szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania. 

 Warunkach i trybie uzyskania wyższe niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) sprawdzone i 
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( opiekunom prawnym ). 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na 
lekcji, a jego rodzice ( opiekunowie ) – w godzinach przyjęć nauczycieli na 
zebraniach zespołów przedmiotowych. 

 Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić. 

 Uczeń jest poinformowany o konsekwencjach wynikających z otrzymanej oceny. 
 Nauczyciel informuje uczniów o Wymaganiach Edukacyjnych (WE) niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych okresowych i rocznych/końcowych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 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 ustaleń zawartych w indywidualnym programie                    
edukacyjno - terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej klasyfikacyjnej oceny 
zachowania . 

 Dwa razy w roku rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują pisemną informację o 
osiągnięciach edukacyjnych dziecka: 



- po pierwszym okresie w formie wykazu ocen 
- po zakończeniu roku szkolnego na świadectwie szkolnym. 
 

2. Systematyczności. 
 Ocenianie powinno być zaplanowane w czasie systematycznie i adekwatnie do 

stopnia niepełnosprawności. 
 Oceny kompleksowej w ramach danego przedmiotu dokonuje się dwa razy w 

roku, wystawiając ocenę okresową ( styczeń/luty ) lub roczną/końcową 
      ( czerwiec ). 
 

3. Wielowątkowości i różnicowania. 
 Stworzenie warunków do zademonstrowania wiedzy i umiejętności każdego ucznia. 
 Ocenianie na każdym przedmiocie różnych obszarów aktywności ucznia. 
 Dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów na podstawie orzeczenia 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień na lekcjach i na 

zajęciach pozalekcyjnych. 
 Wprowadzenie możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza 
ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 
Jednocześnie nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania do 
indywidualnych potrzeb ucznia. 

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii 
lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 
fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie 
uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z 
nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny 
klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji i w dokumentacji wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”.  

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie 
ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w 
działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej . 

  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 
uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji i w 
dokumentacji wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Wspieranie rozwoju i motywowanie. 
 Uczeń jest na bieżąco informowany o stopniu opanowania wiedzy i zdobytych 

umiejętnościach. Sposób informowania ustalany jest przez nauczyciela przedmiotu 
wspólnie z uczniem rodzicami i zapisany w WE. 

 Nauczyciel dostrzega każdą formę pozytywnej aktywności i działalności ucznia, 
stosuje różnorodne systemy nagradzania (pochwała wobec klasy, szerszego grona 
uczniów innych klas, rodziców, wpis do zeszytu, ocena opisowa, ocena cyfrowa , 
ocena obrazkowa itp.) 

     
5. Terminowości i higieny pracy. 



 Każda forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest zapowiadana z tygodniowym 
wyprzedzeniem z jednoczesnym odnotowaniem tego ołówkiem w dzienniku 
lekcyjnym. Wyjątek stanowi bieżąca kontrola ( kartkówka, odpowiedź ustna ). 

 Sprawdzone prace pisemne muszą być oddane w terminie 14 dni. 
 Przyjmuje się zasadę maksymalnie trzech prac klasowych ( sprawdzianów ) w 

tygodniu, nie więcej jednak niż jedna dziennie. 
 Ilość tolerowanych nie przygotowań ucznia do lekcji regulują WE dla 

poszczególnych przedmiotów. 
6. Nie stawienie się ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej, skutkuje wystawieniem 

oceny „zero”. Uczeń w terminie dwóch tygodni ma obowiązek napisać pracę, a ocenę 
„zero” poprawia na ocenę z pracy. Jeśli tego nie zrobi – otrzymuje ocenę 
„niedostateczną”. 

7. Dokumentowania. 
1) W dzienniku lekcyjnym: 

a) oceny odnotowane są w odpowiednich, opisanych w ramach 
przedmiotu rubrykach ( odpowiedzi, prace klasowe, kartkówki, 
aktywność, praca domowa, itp. ); 

b) stosowane są zasady wpisywania ocen kolorem czarnym lub 
niebieskim z wyjątkiem prac klasowych ( czerwonym ) i 
sprawdzianów ( zielonym (; 

c) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skali ocen 
poszerzonej o „+” i „- „ z wyjątkiem „nast.” i „cel.”; 

d) w ramach poszczególnych przedmiotów istnieje możliwość 
stosowania innych znaków graficznych – szczegóły określają 
WE. 

e) W ocenianiu uczniów z upośledzeniem umysłowym 
umiarkowanym i znacznym w ramach poszczególnych 
przedmiotów istnieje możliwość stosowania innych znaków 
graficznych (np. ocena obrazkowa). 

   
2) Kontrolne prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela                                 

przedmiotu do 31 sierpnia następnego roku szkolnego. 
 

8. Informacji zwrotnej. 
 Każda ocena jest informacją zwrotną dla nauczyciela, ucznia i jego rodziców  

( opiekunów prawnych ) oraz jest wskazówką do dalszej pracy i 
samodoskonalenia ucznia. 

 Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania dodatkowych informacji 
uzasadniających wystawiona ocenę – komentarz pisemny do oceny z pracy 
klasowej. 

 Nauczyciel przy udzielaniu komentarza powinien zwrócić uwagę na te aspekty 
wiedzy ucznia, które umożliwiają mu dalszą naukę i z których może być dumny. 

 Komentarz roczny, jak i komentarz w trakcie zdobywania wiedzy, może być 
traktowany jako informacja zwrotna, a jednocześnie pełnić rolę motywującą pod 
warunkiem, że nauczyciel będzie zwracał uwagę na drobne choćby osiągnięcia i 
umiejętności, jakie uczeń posiada. 

 Informacja zwrotna powinna dotyczyć tych czynności, dziedzin i zachowań, 
które uczeń może zmienić. 



 Używając informacji zwrotnej, nauczyciel powinien zaakceptować i potwierdzić 
wysiłek ucznia włożony w zdobycie i wykorzystanie wiedzy oraz wskazać 
sposoby uczenia się. 

 Poprzez informację zwrotną nauczyciel powinien wskazać, pochwalić takie 
zachowania uczniów, które ocenia pozytywnie, zachęcając, by stawały się one 
normą. 

 Poprzez informację zwrotną nauczyciel może korygować te zachowania, które 
nie akceptuje i z punktu widzenia zasad obowiązujących w szkole uważa za 
szkodliwe. 

 
IV. OBSZARY AKTYWNOŚCI  
 
1. Podstawowe obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu: 

 WIEDZA 
 UMIEJĘTNIOŚCI 
 ZACHOWANIE 

 
  
 
 2.  Oceniane są w szkole w zakresie: 

 organizacji pracy: praca samodzielna, zespołowa, 
 rodzaju zadania: typowe, otwarte projekty, 
 rodzaju wykonywanej pracy: praca pisemna, odpowiedź ustna, ćwiczenia 

laboratoryjne,  
 zaangażowania w wykonywanie zadania, 
 umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy. 

 
V. FORMY. METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
   
1. Prace pisemne: 

 prace klasowe, 
 sprawdziany, 
 testy, 
 kartkówki, 
 dyktanda, 
 ćwiczenia na lekcji, 
 pisemne zadania domowe. 

 
2. Wypowiedzi ustne: 

 odpowiedź, 
 recytacja, 
 wypowiedź własna. 

 
3. Prace badawcze ( laboratoryjne, obserwacyjne ). 

 
4. Formy sprawnościowe. 

 
 



VI.FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJETNOSCI DLA UCZNIÓW Z 
UPOŚLEDZENIEM UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. 
    
1.   W ocenianiu bieżącym uczniów mogą być stosowane: 

a) karty diagnostyczne, arkusze obserwacji, ankiety, arkusze 
samooceny ; 

b)  znaki graficzne oceny w połączeniu ze słownym wartościującym 
komentarzem nauczyciela skierowanym indywidualnie do 
każdego ucznia: 

                                     - w stopniu bardzo dobrze (5 pkt.) 
                                     - w stopniu dobrze (4 pkt.) 
                                     -zadowalająco (3 pkt.) 
                                     - wystarczająco (2 pkt.) 
                                c)  znaki graficzne w postaci oceny obrazkowej; 
 

Uczniowie są oceniani w zakresie : 
 
- umiejętności i prawidłowego wykonania prac związanych ze specyfiką zajęć; 
- wiadomości z przedmiotu; 
- zaangażowania na zajęciach (aktywności); 
- przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- poziomu funkcjonowania w życiu społecznym; 
 
Ocenie podlegają również: 
 
- przygotowanie do zajęć; 
- zadania domowe; 
- zeszyty przedmiotowe; 
- wypowiedzi ustne;  
 
 

 
UWAGA ! 
  Nauczyciel jest zobowiązany do dokonania w WE wyboru trafnych dla specyfiki jego 
przedmiotu form i metod pracy oraz doboru odpowiednich narzędzi oceniania, w odniesieniu 
do wybranych form pisemnych ustala w WE ich czas trwania i sposób przeprowadzania. 
 
 
VI. OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  
 
1.  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

I okres od 1 września do ferii zimowych, 
II okres od ferii zimowych do końca roku szkolnego. 
 
 
 
 
 
 

 



2.  W ocenianiu wiadomości i umiejętności ucznia stosowana jest następująca skala ocen: 
 
celujący  –           cel   6; 
bardzo dobry –     bdb  5; 
dobry –                db   4; 

      dostateczny –        dst   3; 
      dopuszczający –    dop  2; 

niedostateczny –   ndst.  1 
inne znaki graficzne , ocena opisowa dla uczniów klas z upośledzeniem umiarkowanym i 
znacznym 

 
3. Ocena okresowa i roczna/końcowa odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen 
w pełnym brzmieniu 
 
KRYTERIA OCENIANIA: 
 

1. Ustala się następujące oceny klasyfikacyjne: 
- Ocena celująca – 6 
Otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości, iż w pełni opanował treści programowe przewidziane dla danego 
poziomu nauczania i spełnił dodatkowe kryteria określone w PSO dla poszczególnych 
przedmiotów nauczania. 
- Ocenę bardzo dobrą – 5 
Otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych 
programem. 
- Ocenę dobrą – 4 
Otrzymuje uczeń, który opanował treści programowe w zakresie wyższym niż 
dostateczny. 
- Ocenę dostateczną – 3 
Otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe. 
- Ocenę dopuszczającą – 2 
Otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości 
i umiejętności określone podstawowym programem nauczania. 
- Ocenę niedostateczną – 1 
Otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum podstawowych wiadomości i 
umiejętności określonych w podstawie programowej. 
 

      2. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach I-III polega na                      
opracowaniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas  

            I-III ma obowiązek wręczenia uczniom oceny opisowej śródrocznej i świadectwa 
opisowego rocznego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do 
następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „ Osiągnięcia edukacyjne oceniam 
pozytywnie”. 

      3.  Uczniowie klas z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym I, II i III 
etapu edukacyjnego oraz klas przysposabiających do pracy oceniani są dwa razy w 
ciągu roku szkolnego. Jest to ocena opisowa, którą sporządza wychowawca klasy w 
porozumieniu z innymi nauczycielami pracującymi w danej klasie. Ocena 
klasyfikacyjna wystawiana jest w oparciu o zasady oceniania, funkcjonowania 
osiągnięć i postępów ucznia w zakresie: funkcjonowanie ( umiejętności, zachowanie ) 

  - szkolne 



  - poznawcze 
  - społeczne 
  - emocjonalne 
  - inne 
       4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są do zwracania uwagi na 

poprawność językową w mowie i piśmie. 
         
      5.  Oceny z religii są liczone do średniej ocen ucznia i mają wpływ na klasyfikację do 

klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 
 
VII. ZACHOWANIE  
  

1. Ustala się następujące oceny okresowe i roczne/końcowe: 
- wzorowe   - wz 
- bardzo dobre   - bdb 
- dobre    - db 
- poprawne   - pop 
- nieodpowiednie  - ndp 
- naganne   - ng 
- ocena opisowa w klasach dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem 
upośledzenia 
 

      2.  Okresowa i roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  
          w szczególności: 
  - wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
  - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
  - dbałość o honor i tradycje szkoły; 
  - dbałość o piękno mowy ojczystej; 
  - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
  - godne, kulturalne zachowanie się w szkole; 
  - okazywanie szacunku innym osobom; 
  - umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych; 
                      -  przeciwstawienie się przejawom przemocy, agresywności i wulgarności. 
 
    3.Przy ustaleniu 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 lub orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego 

 
 
  4. Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy, a także ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę 
klasy okresowa i roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 
  
  5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć                      
edukacyjnych. 
       

 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia któremu w danej szkole po raz drugi z 
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 



 
7.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 
uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 
 

8.W klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach dla uczniów z upośledzeniem 
umiarkowanym i znacznym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 
ocenami opisowymi. 
   
 

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania. 
 
1. Wychowawca klasy wybiera w kolejnych sześciu kategoriach to zadanie, które       
najpełniej charakteryzuje ucznia. Cyfra przy wybranym stwierdzeniu oznacza liczbę 
punktów przyznanych uczniowi w danej kategorii ( patrz pkt.2 ). Sumę uzyskanych 
punktów zamienia się na ocenie według następującej skali: 

 
 
    ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW              OCENA ZACHOWANIA 
                         18 - 17                            wzorowe 
                         16 - 15                         bardzo dobre 
                         14 - 11                              dobre 
                         10 - 7                            poprawne 
                           6 - 4                          nieodpowiednie 
                           3 – 0                              naganne 
 
Ponadto ustala się : 
 
 a) Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych 
przekracza 20, a zastosowane wobec niego środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów, uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. Jeżeli uczeń opuścił 
ponad 30% godzin przewidzianych w planie lekcyjnym i nie usprawiedliwił ich, uczniowi 
należy wystawić ocenę naganną bez względu na jego postawę w innych obszarach życia 
szkoły. 
Rodzice ( prawni opiekunowie ) zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 
dni, licząc od dnia ponownego pojawienia się ucznia w szkole. 
 b) Jeżeli w ciągu okresu uczeń spóźnił się na zajęcia lekcyjne więcej niż 10 razy, nie 
może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. Za spóźnienie uważa się przybycie ucznia na 
zajęcia lekcyjne w czasie nie przekraczającym 10 minut od dzwonka rozpoczynającego 
lekcję. Po 10 minutach spóźnienie traktuje się jako nieobecność. Spóźnienia na lekcje 2,3,4 … 
należy traktować jako nieobecność nieusprawiedliwioną. 
 c) W przypadku wykroczenia o wyjątkowej szkodliwości społecznej, np. kradzież, 
pobicie, agresja słowna, akt wandalizmu, fałszowanie dokumentów, należy uczniowi 
wystawić ocenę naganną bez względu na jego postawę w innych obszarach życia szkoły. 
 d) Jeśli uczeń nałogowo pali papierosy, a żadne upomnienia nie przynoszą 
oczekiwanych efektów uczniowi należy wystawić ocenę nieodpowiednią bez względu na jego 
postawę w innych obszarach życia szkoły 
 e) Jeżeli zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki 
na terenie szkoły, w jej obrębie, a także na zajęciach pozaszkolnych ( np. na szkolnej 



wycieczce ), należy uczniowi wystawić ocenę naganną bez względu na jego postawę w 
innych obszarach życia szkoły. 
 f) Jeżeli uczeń zachowuje się arogancko w stosunku do nauczycieli oraz pracowników 
szkoły, obraża ich, lekceważy polecenia, notorycznie przeszkadza, uniemożliwia prowadzenie 
lekcji, samowolnie opuszcza salę lekcyjna, złośliwie dokucza innym uczniom, należy 
uczniowi wystawić ocenę naganna bez względu na jego postawę w innych obszarach życia 
szkoły. 
 g) Jeżeli wygląd ucznia budzi zastrzeżenia ( wyzywający makijaż, farbowane włosy, 
ekstrawaganckie fryzury, odsłonięty brzuch, duży dekolt, zbyt krótkie spódniczki, kolczyki w 
innych miejscach niż uszy, niechlujny strój itp. ) i nie zmienia się on po upomnieniach, uczeń 
nie może otrzymać oceny wyższej jak poprawna, bez względu na jego postawę w innych 
obszarach życia szkoły. 
 h) Wychowawca, oceniając ucznia, może przyznać dodatkowo 1 punkt za specjalne 
osiągnięcia, działania lub postawę.  

 
   2.Opis poszczególnych kategorii : 

 
I kategoria – wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, stosunek do nauki. 
 
Zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi, zdolnościami, wkładem pracy i innymi 
uwarunkowaniami ( np. sytuacja rodzinna, deficyty rozwojowe ) uczeń osiąga wyniki: 
 
3 punkty maksymalne,  
2 punkty wysokie, 
1 punkt przeciętne, 
0 punktów zbyt niskie. 
 
II kategoria – wywiązywanie się z obowiązków szkolnych – frekwencja. 
 
3 punkty  uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 
2 punkty uczeń ma pojedyncze nieusprawiedliwione godziny nieobecności i pojedyncze    

spóźnienia 
1 punkt uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub czasami spóźnia się 
0 punktów uczeń bardzo często spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia  

( do 20 godzin ) 
 
 
 
 
III kategoria – godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, respektowanie 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 
 
3 punkty uczeń jest zawsze taktowny, przestrzega form kulturalnego zachowania w   

szkole i poza nią: jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do 
otoczenia: wzorowo wypełnia powierzone mu lub dobrowolnie przyjęte 
funkcje; potrafi umiejętnie pogodzić naukę z dodatkowymi obowiązkami; 
stanowi przykład do naśladowania przez innych uczniów 

2 punkty uczeń jest zwykle taktowny : przestrzega form kulturalnego zachowania w 
szkole i poza nią; dobrze wypełnia powierzone mu funkcje i zadania; żyje w 



przyjaźni z zespołem klasowym i unika konfliktów; stara się nie uchybić 
godności własnej i innych osób 

1 punkt uczeń nie zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole i 
poza nią; niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych prac zadań; nie zawsze 
okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym dorosłym; nie 
dba o mienie prywatne i publiczne 

0 punktów uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów; jest arogancki w stosunku do 
nauczycieli, rówieśników i osób dorosłych; nie wykonuje powierzonych mu 
zadań i prac; swoim sposobem bycia rażąco urąga godności własnej i innych; 
demoralizuje kolegów; świadomie niszczy mienie społeczne i prywatne. 

 
 
IV kategoria – postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, aktywności i 
zaangażowanie, dbałość o dobre imię szkoły. 
 
3 punkty uczeń wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy, szkoły i 

środowiska; jest inicjatorem takich działań; chętnie pomaga koleżankom i 
kolegom zarówno w nauce, jak i w rozwiązywaniu różnych problemów 

                        w uroczystościach szkolnych bierze udział w stroju odświętnym; na co dzień 
jego ubiór i wygląd jest schludny; godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; dba 
o jej dobre imię; jest inicjatorem działań promujących szkołę w środowisku 
lokalnym 

2 punkty uczeń spełnia tylko niektóre z wyżej wymienionych warunków 
1 punkt uczeń uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego i szkoły; nie jest 

zainteresowany swoim rozwojem; satysfakcjonuje go uzyskanie przeciętnych 
wyników w nauce; niechętnie odnosi się do próśb koleżanek i kolegów o 
pomoc 

0 punktów uczeń unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz 
zespołu lub pojedynczych osób; w ogóle nie jest zainteresowany swoim 
rozwojem; nie dba o dobre imię szkoły; jego strój na uroczystościach 
szkolnych uwłacza godność szkoły, a strój codzienny budzi zastrzeżenia 

 
 
 
 
V kategoria – troska o zdrowie własne i innych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
 
3 punkty uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; nie ulega nałogom; troszczy 

się o zdrowie własne i rówieśników 
2 punkty uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa; jego zachowanie nie 

stwarza zagrożenia; niekiedy lekceważy zagrożenia, ale reaguje na zwróconą 
mu uwagę 

1 punkt czasami kilkakrotnie trzeba zwrócić uczniowi uwagę na to, że jego 
postępowanie może być zagrożeniem dla niego samego lub innych osób; 
niekiedy lekceważy on takie zagrożenie 

0 punktów zachowanie ucznia stwarza zagrożenie; lekceważy on niebezpieczeństwo i nie 
zmienia postawy mimo upomnień; wywiera zły wpływ na innych uczniów ( 
bójki, zatargi 0; ulega nałogom  

 
 



VI kategoria – reagowanie na przejawy przemocy, agresji, wulgarności. 
 
3 punkty uczeń nie jest agresywny; nie używa przemocy fizycznej i psychicznej; nie 

wyraża się wulgarnie; występuje w charakterze mediatora i negocjatora; 
informuje osobę dorosłą o aktach przemocy 

2 punkty uczeń w nieznacznym stopniu uchybia wyżej wymienionym warunkom 
1 punkt uczeń czasami wykazuje postawę agresywną lub używa wulgarnych słów, ale 

reaguje na zwracaną mu uwagę; czasami przeciwstawia się przejawom agresji 
0 punktów uczeń zachowuje się agresywnie i wulgarnie; nie reaguje na uwagi; nie 

przeciwstawia się zachowaniom negatywnym 
 
Do dokumentu ( dziennika lekcyjnego ) dołącza się następujący arkusz zbiorczy ocen zachowania: 
 
Lp. 
 
 

Nazwisko i imię Kategoria – liczba punktów Razem 
punktów 

Ocena 

I II III IV V VI 

  
 

        

  
 

        

 
VIII.   ZASADY KOMUNIKACJI  
 

1. Rodzice są systematycznie informowani o postępach edukacyjnych i zachowaniu  
ucznia poprzez : 

 wywiadówki – co najmniej 3 w ciągu roku szkolnego, 
 rozmowy indywidualne 
 

2.  Na 21 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem RP wychowawca 
powiadamia na piśmie lub ustnie ( potwierdzenie podpisem w dzienniku lekcyjnym ) 
ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu                         
( przedmiotów ) oraz naganną oceną zachowania. 
 
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o uzyskanej przez 
niego ocenie okresowej i o rocznej/końcowej ocenie klasyfikacyjnej na 7 dni przed 
planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem RP. 
 
4. Rodzice ( prawni opiekunowie ) na 5 dni przed planowanym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem RP otrzymują od wychowawcy pisemną informację o przewidywanych 
ocenach rocznych/końcowych. Odbiór informacji dla rodziców uczeń potwierdza 
swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym, natomiast rodzic (opiekun) podpisuje 
otrzymaną informację. 
 
5. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
6.  Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli uzyskał oceny ze wszystkich zajęć lekcyjnych 
przewidzianych do realizacji w danej klasie, wyjątek stanowią przedmioty na 
zwolnienie których wydał decyzje dyrektor szkoły lub które nie są realizowane w toku 
nauczania indywidualnego. 
 



7.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu ponad 50% absencji na zajęciach 
z danego przedmiotu. 
 
8.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
 
9.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( opiekunów prawnych ) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 
10.  Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum , który ma opóźnienie w realizacji            
programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole 
podstawowej lub gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oceny pozytywne lub rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 
 
IX. PROJEKT EDUKACYJNY 
 

2) Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
3) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod. 

4) Zakres tematyczny projektu tematycznego może dotyczyć wybranych 
treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

5) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 
nauczyciela i obejmuje następujące działania : 
- wybranie tematu projektu edukacyjnego;  
- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 
realizacji; 
- wykonanie zaplanowanych działań; 
- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.    

6) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa 
dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rada pedagogiczną. 

7) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu            
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego. 

8) 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. 

9) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz 
temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

10) W szczególnych uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających 
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum 
może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

 



 
X.   EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  
  

1.  Egzaminowi klasyfikacyjnemu podlegają obligatoryjnie uczniowie określeni w 
paragrafie 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. 
 
2.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 
plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma 
formę zadań praktycznych. 
3.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami            
( opiekunami prawnymi ). 
 
4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 
obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
 
5.  Dla uczniów, o których mowa w paragrafie 15 Rozporządzenia MEN z dnia 
03.08.2017r., egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły 
komisja, w skład której wchodzą: dyrektor lub zastępca dyrektora jako 
przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
 
6.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice ucznia mogą być obecni w 
charakterze obserwatorów. 
 
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do 
protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 
odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
8. Uczeń, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę. 
 
9. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie 
podlega odwołaniu. 

 
 
 
 
XI. TRYB ODWOŁAWCZY, EGZAMINY  
 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że otrzymana przez ucznia roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
jest zaniżona. Wnoszą wówczas podanie o przyznanie egzaminu weryfikującego 
ocenę na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

  
2.  Egzamin weryfikujący ocenę z pozytywnej na pozytywną może zostać przyznany 
tylko w przypadku, jeśli odwołujący się uczeń w pełni wywiązywał się ze swoich 
obowiązków w stosunku do przedmiotu i nauczyciela ( w terminie wywiązywał się z 
zadań, jego absencja na zajęciach nie powinna przekroczyć 5 % ogólnej liczby godzin 
przewidzianych w roku szkolnym ). 



 
3.  Dyrektor szkoły przyznaje egzamin weryfikujący ocenę po wysłuchaniu opinii: 
wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz członków 
samorządu klasowego, a także zainteresowanego ucznia. 
 
4. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
 
5.  W przypadku pozytywnej decyzji dyrektora szkoły powołuje komisję weryfikującą, 
według trybu i warunków jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
6.  Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. 
 
7. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych ( okresowych ). 

 
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna/końcowa ( okresowa ) ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która : 
 

a ) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną/końcową 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

                              b )  w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania ustala ją w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

                             9.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( opiekunami 
prawnymi ). 

 
                             10.  W skład komisji wchodzą: 

                         a )  w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć   
edukacyjnych: 

 - dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora jako przewodniczący 
komisji, 

 - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
 - dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub zbieżne 

zajęcia edukacyjne; 
                          b )  w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania : 
 - dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora jako przewodniczący, 
 - wychowawca klasy, 
 - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
 - pedagog szkolny, 
 - przedstawiciel samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców. 
 



11. Ustalona przez komisję roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem rocznej niedostatecznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że obejmuje on nie więcej niż jeden 
przedmiot. 
 
12.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego oraz techniki, z 
których egzamin ma formę zadań praktycznych. 
13.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 
 
14.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
 
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych ( zwolnienie lekarskie, wypadek 
losowy ) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później 
jednak niż do końca września. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie 
musi nastąpić w ciągu 2 dni od wyznaczonej daty egzaminu. Nieusprawiedliwieni 
nieobecności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z nie zdaniem egzaminu i 
otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 
16.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyżej. 
 
17.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego cyklu kształcenia promować go do klasy programowo wyższej w 
przypadku, gdy nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są zgodnie ze szkolnym programem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 
 
18.  Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami ( opinie PPP ) mają prawo przystąpić 
do egzaminu weryfikującego, poprawkowego oraz klasyfikacyjnego w formie 
dostosowanej do ich dysfunkcji. Uczniom takim umożliwia się: głośne czytanie 
wszystkich zadań, wydłużenie czasu pisania o 50 %, ocenianie wartości merytorycznej 
prac dyslektyków, dysortografików i dysgrafików. 

 
XII. UKOŃCZENIE SZKOŁY  
 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny pozytywne. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego. 



 
XIII. EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM 
 

1. W klasie III  gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna w Poznaniu zwana 
dalej „ Komisją Okręgową” przeprowadza „egzamin gimnazjalny”, który jest 
powszechny i obowiązkowy. 

 
2. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, zaś wynik 

egzaminu nie ma wpływu na jej ukończenie. 
 

 
3. Egzamin gimnazjalny jest opracowany w oparciu o podstawę programową i 

standardy wymagań egzaminacyjnych. 
 
4. Egzamin gimnazjalny jest między przedmiotowy i sprawdza umiejętności ponad 

przedmiotowe i obejmuje: 
 w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, takich jak : j. polski, historia, wiedza o 
społeczeństwie, sztuka, edukacja filozoficzna, edukacja regionalna – 
dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja czytelnicza i medialna, 
edukacja europejska, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej. 

 w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, takich jak : matematyka, biologia, 
geografia, chemia, fizyka i astronomia, edukacja prozdrowotna, edukacja 
ekologiczna, edukacja czytelnicza i medialna, edukacja filozoficzna, 
edukacja europejska. 

 w części trzeciej – umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego 
. 

5.  Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
6.  Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia: 

 część humanistyczna: 
 - język polski - czas pracy - 90 minut 
 -  historia i wiedza o społeczeństwie – czas pracy – 60 minut 
 część matematyczno – przyrodnicza: 
- matematyka – czas pracy – 90 minut 
- przedmioty przyrodnicze – czas pracy 60 minut 
 język obcy – czas pracy -  60 minut 

 
7.  Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym 
zestaw zadań i kart odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję 
okręgową. 
 
8.  W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej 
powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do 
powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym może być dyrektor 
lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole. 
 

       9.  Zadania przewodniczącego  zostały opisane w § 27 w ust. 9,14. 



 
       10.  Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego : 

 w czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, 
 stoliki ustawione są w jednym kierunku, odległości między nimi powinna 

gwarantować samodzielność pracy ucznia, 
 w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 
może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, 

 w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, mogą znajdować się tylko środki 
dydaktyczne określone przez Centralna Komisję Egzaminacyjną, 

 uczeń chory lub niepełnosprawny może korzystać ze sprzętu medycznego i leków 
przepisanych przez lekarza, 

 w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie można korzystać z żadnych 
środków łączności, 

  uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał 
egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, w miejscu wskazanym 
przez dyrektora komisji okręgowe, 

 uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym 
roku, 

 w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy przez ucznia, przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego 
egzamin, 

 każde upomnienie i unieważnienie pracy ucznia zamieszcza się w protokole 
egzaminu, 

 uczniowie nie podpisują zestawów, lecz umieszczają na nich swój kod nadany przez 
komisję okręgową, 

 po zakodowaniu pracy rozpoczyna się właściwy czas egzaminu. 
 

11. Informacje o wynikach :  
 wyniki egzaminu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

egzaminatorów powołany przez dyrektora komisji okręgowej, 
 zespół egzaminatorów ustala wynik większością głosów, w przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu, 
 wynik ustalony przez egzaminatorów jest ostateczny, 
 wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku 

egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły, 
 wyniki egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje 

do szkoły w terminie nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć szkolnych, a w 
przypadku dodatkowego terminu do dnia 31 sierpnia danego roku, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia dyrektor 
szkoły przekazuje uczniowi bądź jego rodzicami ( prawnym opiekunom ). 

 
12. Szczególne sytuacje : 

 uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i 
formie dostosowanej do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. 



Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, 
w którym odbywa się egzamin, 

  jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 
lub go przerwał w  wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w 
dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie 
później niż do 20 sierpnia danego roku. Jeżeli uczeń nie przystąpił w 
dodatkowym terminie do egzaminu, musi powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i 
przystępuje w następnym roku do egzaminu. W szczególnych przypadkach 
losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 
gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu, 

 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej,  może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z 
obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców 9 
prawnych opiekunów ), 

 uczniowie ze sprężonymi niepełnosprawnościami. Posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności 
nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego. 
 

XIV.  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. 
 
1.Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 

2018/2019, będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

 2.Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni. 
 3.Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: 
         a. z języka polskiego (120 minut) 
         b. z matematyki (100 minut) 
         c. z języka obcego nowożytnego (90 minut) 
  4. Egzamin jest obowiązkowy dla: 
          a. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej 
  5. Egzamin nie ma progu zdawalności. 
    6. Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z 

czterech przedmiotów obowiązkowych: 
            a. języka polskiego, 
            b. matematyki, 
            c. języka obcego nowożytnego, 
            d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów : biologia, chemia, fizyka,     

geografia lub historia. 
7. Informacje o wynikach: 
- wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:  
a) wynik z języka polskiego; 
b) wynik z matematyki; 
c) wynik z języka obcego nowożytnego; 



- dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 
8.Szczególne sytuacje: 
- uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:  
a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
b) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów- przystępuje do 
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem lub słuchaczem.  
- w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z 
rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.  
 
 
 
XV.  SPOSÓB PRZYJMOWANIA I DOKONYWANIA ZMIAN OW 
 

1. Warunki przyjmowania OW : 
 pozytywna opinia RR ( wyrażona po wcześniejszej konsultacji z ogółem 

rodziców ) 
 pozytywna opinia SU ( po wcześniejszej debacie w zespołach klasowych ) 
 uchwała RP podjęta większością głosów. 
 

2. Warunki te muszą zostać spełnione przy dokonywaniu kolejnych zmian natury 
merytorycznej, nie są natomiast konieczne przy zmianach redakcyjnych. 
 

3. Pozytywna opinia RR i SU gwarantuje pełną akceptację OW. 
 

XVII.   EWALUACJA OW 
 

1. Nad ewaluacją dokumentu czuwa zespół powołany przez radę pedagogiczna 
spośród jej członków. 
 

2. Etapy ewaluacji : 
 roczna; 
 trzyletnia (kompleksowa) – po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia; 
 w wyniku zmian Rozporządzenia MENiS związanego z klasyfikacją i 

ocenianiem. 
 

 


