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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

Zespołu Szkół nr 2 w Płocku 

Gimnazjum nr 10 

 

Opracowany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dn. 10 VI 2015. (Dz. U nr 843) 

 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 

 

Wprowadza się następujące Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego: 

 

§ 1 

 

Ilekroć w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego jest mowa bez bliższego określenia o rozporządzeniu, 

należy rozumieć przez to Rozporządzenie z dnia z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

w szkołach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami). 

 

§ 2 

    1.   Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie powinno być trafne, rzetelne, obiektywne, systematyczne, adekwatne do poziomu i możliwości 

ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. Nauczyciel może to 

określić w formie pisemnego lub ustnego komentarza. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i zachowaniu i uzdolnieniach szczególnych ucznia,  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i kryteriów przyjętych w 

zasadach oceniania wewnątrzszkonego, według skali, o której mowa w § 11, § 12 ust. 1 i 2 oraz § 

15 ust. 1, 
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4) przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, sprawdzianów 

wiedzy i umiejętności, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali, o której mowa w § 11 ust. 1 i § 15 ust. 1,  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

§ 3 

 

1. Nauczyciele za pośrednictwem wychowawcy każdego roku szkolnego w terminie do 14 września 

informują rodziców (prawnych opiekunów), a każdy nauczyciel sam na pierwszych zajęciach 

lekcyjnych informuje ucznia o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy w terminie do 14 września informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nauczyciele opracowują Nauczycielski System Oceniania. Zawiera on: 

        1)wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania, 

2)metody sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia –  regulamin odpowiedzi ustnych, 

prac domowych, kartkówek, prac klasowych, innych form przygotowania do lekcji, 

       3) tryb poprawy ocen bieżących i rocznych, 

        4) analizę ilościową i jakościową wyników sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, 

        5) analizę i doskonalenie systemu oceniania. 

6) zasady stosowania oceny opisowej, jeżeli korzystają z tej formy bieżącego oceniania wiedzy i 

umiejętności uczniów. 

  

  

 4. Przy ustalaniu wymagań i kryteriów oceniania należy wziąć pod uwagę: 

- poziom klasy, 

- poziom szkoły, 

- możliwości intelektualne dziecka, 

- wysiłek wkładany przez ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach technicznych, 

muzyki, plastyki, zajęciach artystycznych, informatyki, a w przypadku wychowania fizycznego  także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, 

- opinię, orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz §7 

ust. 2 pkt. 4 i 5 WSO, 
- sytuację rodzinną i życiową ucznia. 

 5. W celu usprawnienia oceniania nauczyciele i wychowawcy klas mogą wprowadzić arkusze obserwacji 

ucznia, karty pracy ucznia, itp., które należy zawrzeć w nauczycielskim systemie oceniania, poinformować 

o tym ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i które nie mogą być sprzeczne z Zasadami Oceniania 

Wewnątrzszkolnego. 

 

§ 4 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne  

b) końcowe 
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2. Przyjmuje się następujący tryb ustalania ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Na zajęciach edukacyjnych nauczyciel ocenia: 

1.) odpowiedzi ustne i aktywność ucznia, 

2.) prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, testy kompetencji, 

3.) prace domowe w formie w  specyficznej dla danego przedmiotu, 

4.) ewentualnie inne formy przygotowania ucznia do lekcji w zależności od specyfiki zajęć. 

2. Z zajęć edukacyjnych w ciągu jednego półrocza uczeń powinien uzyskać co najmniej 6 ocen 

cząstkowych, w tym co najmniej dwie z prac klasowych, z wyjątkiem zajęć, z których liczba godzin w 

półroczu wynosi  1 w ciągu tygodnia- minimalna liczba w takim przypadku wynosi 4 w tym przypadku 

co najmniej jedna ocena z pracy klasowej. 

3. Uczeń może poprawić cząstkowe oceny z zajęć edukacyjnych zgodnie z warunkami zawartymi w 

nauczycielskim systemie oceniania. 

4. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić w wyniku odrębnego egzaminu 

sprawdzającego z danych zajęć edukacyjnych, zasady tego egzaminu regulują przepisy § 17. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 5 

 

    Sposób i warunki informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach w nauce 

 

1. O ocenach, postępach i trudnościach w nauce oraz  zachowaniu ucznia informuje wychowawca: 

a) na zebraniach ogólnych (2 w półroczu), 

b) na spotkaniach indywidualnych (pierwsza środa miesiąca godz. 17 –18) podczas, których można 

uzyskać informacje o dziecku od wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie, 

c) niezależnie od powyższych terminów (w miarę potrzeb) indywidualne rozmowy z rodzicami, 

d) rodzic sam kontroluje oceny dziecka systematycznie analizując zapisy w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 6 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Ocenę z odpowiedzi ustnej należy uzupełnić komentarzem słownym, natomiast ocenę z pracy klasowej 

komentarzem pisemnym wskazującym mocne i słabe strony wiedzy i umiejętności ucznia oraz 

ewentualne  trudności w opanowaniu wiadomości. 

4. Dopuszcza się maksymalnie 2 sprawdziany pisemne w ciągu tygodnia (z tygodniowym uprzedzeniem) 

nie więcej niż jeden dziennie. Ilość tzw. kartkówek (do 15 min.) sprawdzających systematyczność pracy 

ucznia i obejmujących nie więcej niż 2 ostatnie lekcje w ciągu tygodnia i dnia jest dowolna, bez 

konieczności uprzedzenia ucznia. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują 

do wglądu na następujących zasadach: 

1) pisemne prace kontrolne oddawane są uczniom celem przekazania ich rodzicom dla zapoznania się 

i zwracane są nauczycielowi po podpisaniu oceny przez rodzica na następnych zajęciach danego 

przedmiotu, 

2) w przypadku nie zwrócenia przez ucznia pracy kontrolnej nauczyciel odnotowuje to w zeszycie 

wychowawcy klasy z zaznaczeniem oceny lub w dzienniku elektronicznym w kategorii uwagi 

neutralne, 

3) pisemne prace kontrolne sprawdzane są i oddawane do wglądu uczniom i rodzicom (opiekunom 

prawnym) w ciągu 10 dni od daty pisania pracy, 

4) pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

 

§ 7 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 



 4 

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii. 

 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III 

szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

    4.     Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na 

wniosek rodziców opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa 

się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z 

uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej i informuje o tym rodziców ucznia.  

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 8 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o 

ograniczonych  możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” albo „zwolniony”. 

 

§ 9 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu 

przed przerwą zimową nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia. Rok szkolny dzieli się na dwa 

półrocza. 

2. Klasyfikowanie roczne i śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i ustalania ocen klasyfikacyjnych według: 

a) skali określonej w § 9 ust.1 rozporządzenia - klasyfikowanie roczne, 

b) skali określonej w § 12 ust. l zasad oceniania wewnątrzszkolnego - klasyfikowanie śródroczne, 

c) skali określonej w § 13 ust.2 rozporządzenia - ocena  zachowania w klasyfikowaniu rocznym i 

śródrocznym. 

3. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne trwają jedno półrocze ustala się ocenę według skali klasyfikowania 

rocznego. Wystawiona ocena jest oceną roczną. 

4. Na co najmniej l0 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a za pośrednictwem wychowawcy klasy jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

5. Zapoznanie się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi ucznia rodzic (prawny opiekun) potwierdza 

własnoręcznym podpisem w zeszycie wychowawcy klasowego, w trakcie obowiązkowego zebrania 
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rodziców danej klasy. O zebraniu rodziców wychowawca informuje za pośrednictwem ucznia lub 

informacji w dzienniku elektronicznym, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. W przypadku 

nieobecności rodzica na obowiązkowym zebraniu, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest sam 

dowiedzieć się u wychowawcy klasy o przewidywanych dla dziecka ocenach rocznych oraz ocenie 

zachowania lub sprawdzić odpowiednie zapisy w dzienniku elektronicznym 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych, a wychowawca o ocenie zachowania odczytując je na forum klasy. 

7. Na 10 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele 

oraz wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

8. Ocena roczna i śródroczna nie może być niższa niż ocena, o której został poinformowany uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) z wyjątkiem oceny zachowania, która w przypadku rażącego naruszenia 

przyjętych w szkole zasad formułowania oceny zachowania może ulec obniżeniu, o czym wychowawca w 

ciągu jednego dnia informuje rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia, a za pośrednictwem wychowawcy klasy jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Należy to zrobić w formie pisemnej z 

potwierdzeniem przyjęcia informacji. 

10. Klasyfikacja roczna i śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla 

niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków 

 

§ 10 

 

1. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę  zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 11 

 

1. Oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący  - 6 

2) stopień bardzo dobry - 5 

3) stopień dobry  - 4 

4) stopień dostateczny             - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny - l. 

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

 

§ 12 

 

1. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący   - 6 - skrót cel. 

2) stopień bardzo dobry  - 5 - skrót bdb. 

3) stopień dobry plus          - 4+ - skrót db.+ 

4) stopień dobry   - 4 - skrót db. 

5) stopień dostateczny plus           - 3+ - skrót dst+ 

6) stopień dostateczny           - 3 - skrót dst. 

7) stopień dopuszczający plus       - 2+ - skrót dp+ 

8) stopień dopuszczający  - 2 - skrót dp 

9) stopień niedostateczny  - l - skrót ndst. 
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1a – Oceny bieżące ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

mogą być ocenami opisowymi. Zasady formułowania tych ocen ustala nauczyciel w Nauczycielskim Systemie 

Oceniania.  

 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w § 12 ust. l. 

3. Dla ocen sprawdzianów pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę ocen: 

1) 90% - 100%  uzyskanych punktów ocena - bardzo dobry  - 5 

2) 87% - 89% uzyskanych punktów ocena - dobry plus  - 4+ 

3) 75% - 86% uzyskanych punktów ocena - dobry  - 4 

4) 70% - 74% uzyskanych punktów ocena - dostateczny plus     - 3+ 

5) 51% - 71% uzyskanych punktów ocena - dostateczny  - 3 

6) 48% - 50% uzyskanych punktów ocena - dopuszczający plus - 2+ 

7) 34% - 47% uzyskanych punktów ocena - dopuszczający  - 2 

8) 0% - 33%  uzyskanych punktów ocena - niedostateczny - 1. 

Jeżeli sprawdzian przewiduje zadania dodatkowe na ocenę celującą, to uczeń musi zdobyć ocenę 

bardzo dobrą i rozwiązać zadania dodatkowe. 

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, jak i oceny cząstkowe z poprzedniego półrocza, są podstawą do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej rocznej. 

5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

6. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeśli uzyska z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, w wyniku klasyfikacji średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

 zachowania. Uczeń ten otrzymuje świadectwo szkolne lub świadectwo ukończenia szkoły 

z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza 

się roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia 

religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.   

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

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

 

§ 13 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 

innych dziedzinach, lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych 

kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim albo krajowym, lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia. 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach 

oraz potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w innych dziedzinach nauki. 

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej, ale nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, oraz 
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b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe problemy o średnim 

poziomie trudności. 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie, oraz 

b) rozwiązuje typowe problemy o niedużym stopniu trudności. 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale posiadane wiadomości i umiejętności 

umożliwiają uczniowi świadomie korzystać z lekcji, oraz 

b) rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności. 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania 

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają świadomie korzystać z 

lekcji, oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać problemu o elementarnym stopniu trudności nawet ze wskazówkami 

nauczyciela. 

 

2. Ocenę z "plusem" uzyskuje uczeń, którego poziom opanowania wiadomości i umiejętności jest bliski 

poziomowi oceny o jeden wyższej. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 

określony w tej opinii lub krótkoterminowo /do 14 dni/ nauczyciel uczący na pisemną prośbę rodziców. 

4.  Rodzic zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie do nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania 

fizycznego w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia przyczyny a nauczyciel niezwłocznie do sekretariatu  szkoły. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  informatyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

6. Przy ustalaniu ocen bieżących, klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym należy bezwzględnie przestrzegać § 7. 

 

 § 14 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności  

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej ocen klasyfikacyjnej, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

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

 

4. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w 

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający: 

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzianu;  



 8 

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3)  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4)  imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania (ćwiczenia praktyczne) sprawdzające; 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia i 

zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest 

udostępniana do wglądu ucznia i jego rodziców u dyrektora szkoły. Dokumentacji nie wolno kopiować, 

fotografować. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§  15 

 

1. Roczną i śródroczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia oraz po uwzględnieniu wpływu 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 poradni 

specjalistycznej. 

 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia: 

1. Zachowanie ucznia określa się w siedmiu kategoriach określonych w ust. 2 w skali od 0 do 2: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- uczeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych, sumiennie przygotowuje się do  zajęć lekcyjnych, 

pracuje na miarę swoich możliwości i uzdolnień, jest systematyczny, punktualnie i systematycznie 

uczęszcza na zajęcia (0 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych), zawsze podporządkuje się 

zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły, samorządu uczniowskiego, respektuje wewnątrzszkolne 

regulaminy (biblioteki, pracowni przedmiotowych, itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych 

zadań i obowiązków szkolnych - 2 p. 

 

- uczeń przeważnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  dość sumiennie przygotowuje się do  

zajęć lekcyjnych, pracuje na miarę swoich możliwości i uzdolnień, jest dość systematyczny, w miarę  

punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia (do 20 godzin nieusprawiedliwionych lub 

spóźnień w jednym półroczu), najczęściej podporządkuje się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji 

szkoły, samorządu uczniowskiego, przeważnie respektuje wewnątrzszkolne regulaminy (biblioteki, 

pracowni przedmiotowych, itp.), dość rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków 

szkolnych  –1p. 

 

- uczeń nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie przygotowuje się do  zajęć lekcyjnych, nie 

pracuje na miarę swoich możliwości i uzdolnień,  nie jest systematyczny, często nie uczęszcza na 

zajęcia ( powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień w jednym półroczu) , nie  

podporządkuje się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły, samorządu uczniowskiego, nie 
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respektuje wewnątrzszkolnych regulaminów (biblioteki, pracowni przedmiotowych, itp.), nie 

wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków szkolnych  - 0 p. 

 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

-uczeń aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, klasy; angażuje się w akcje na terenie szkoły, 

uczestniczy w pomocy koleżeńskiej, dba o mienie szkoły  - 2p. 

 

- uczeń rzadko uczestniczy w życiu szkoły, klasy; mało angażuje się w akcje na terenie szkoły, nie 

uczestniczy w pomocy koleżeńskiej, dba o mienie szkoły – 1p. 

 

-uczeń nie uczestniczy w życiu szkoły, klasy; nie angażuje się w akcje na terenie szkoły, nie 

uczestniczy w pomocy koleżeńskiej, nie dba o mienie szkoły  -0 p. 

 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

-  uczeń godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach;   dba o 

jej dobre imię – 2 p. 

 

- uczeń czasami reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach; na ogół 

dba o jej dobre imię – 1p. 

- uczeń nie reprezentuje szkoły w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach; nie dba o jej 

dobre imię, nieodpowiednio zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych -0p. 

 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

- uczeń używa poprawnej polszczyzny, w kulturalny sposób komunikuje się z innymi osobami, nie 

używa wulgaryzmów –2p. 

 

- uczeń na ogół używa poprawnej polszczyzny, najczęściej w kulturalny sposób komunikuje się z 

innymi osobami, nie używa wulgaryzmów –1p. 

 

- uczeń nie używa poprawnej polszczyzny, w niekulturalny sposób komunikuje się z innymi 

osobami, używa wulgaryzmów –0 p. 

 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

- uczeń w odpowiedzialny i bezpieczny sposób zachowuje się na zajęciach edukacyjnych, przerwach 

lekcyjnych, nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, nie używa siły wobec innych osób,  

przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw, postępuje zgodnie z 

regulaminem szkolnych pracowni, przebywa w czasie zajęć cały czas na terenie szkoły, nie stosuje 

używek (papierosy, alkohol, narkotyki) – na terenie szkoły i poza nią dba o higienę i wygląd 

zewnętrzny - 2 p. 

 

- uczeń czasami w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób zachowuje się na zajęciach 

edukacyjnych, przerwach lekcyjnych, czasami stwarza zagrożenia dla siebie i innych, nie używa siły 

wobec innych osób,  przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw, 

postępuje zgodnie z regulaminem szkolnych pracowni, przebywa w czasie zajęć cały czas na terenie 

szkoły, nie stosuje używek (papierosy, alkohol, narkotyki) – na terenie szkoły i poza nią, na ogół 

dba o higienę i wygląd zewnętrzny   - 1 p. 

 

- uczeń nie zachowuje się w odpowiedzialny i bezpieczny sposób na zajęciach edukacyjnych, 

przerwach lekcyjnych, stwarza zagrożenia dla siebie i innych,  używa siły wobec innych osób,  nie 

przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw, postępuje niezgodnie z 

regulaminem szkolnych pracowni, nie przebywa w czasie zajęć  na terenie szkoły, stosuje używki 

(papierosy, alkohol, narkotyki) – na terenie szkoły i poza nią 

nie dba o higienę i wygląd zewnętrzny  - 0 p. 

 

VI. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

- uczeń nienaganne zachowuje się  w czasie zajęć lekcyjnych,  jest życzliwy i taktowny w stosunku 

do innych osób, szanuje godność, wolność innych osób, jest tolerancyjny przeciwstawia się 

przejawom zła, wulgarności, wandalizmu, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, brutalności 

– 2 p. 
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- uczeń na ogół nienaganne zachowuje się  w czasie zajęć lekcyjnych,  jest życzliwy i taktowny w 

stosunku do innych osób, szanuje godność, wolność innych osób, jest tolerancyjny ; najczęściej 

przeciwstawia się przejawom zła, wulgarności, wandalizmu, stosowania przemocy fizycznej i 

psychicznej, brutalności –1 p. 

 

- uczeń nagannie zachowuje się  w czasie zajęć lekcyjnych, nie jest życzliwy i taktowny w stosunku 

do innych osób, nie szanuje godności, wolności innych osób, jest nietolerancyjny, nie przeciwstawia 

się przejawom zła, wulgarności, wandalizmu, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, 

brutalności – 0 p. 

 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom 

- uczeń okazuje szacunek osobom starszym, pracownikom szkoły, kolegom –2 p. 

- uczeń nie zawsze okazuje szacunek osobom starszym, pracownikom szkoły, kolegom – 1p. 

- uczeń nie okazuje szacunku osobom starszym, pracownikom szkoły, kolegom – 0p. 

 

2. Suma punktów zamieniona jest na ocenę zachowania według następujących zasad: 

 

Łączna liczba punktów Ocena zachowania 

13 - 14 Wzorowe 

11- 12 Bardzo dobre 

9 - 10 dobre 

7- 8 Poprawne 

5 - 6 Nieodpowiednie 

0 - 4 Naganne 

 

W gimnazjum na ocenę zachowania ma wpływ udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego 

 

Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z kryteriami: 

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę wzorową, a ponadto 

wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego. Wspomagał również członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań i wykazał 

się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą ponadto pełnił 

aktywną rolę podczas projektu gimnazjalnego wspomagając członków zespołu. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą ponadto współpracował 

w zespole realizującym projekt gimnazjalny. Prawidłowo wypełniał swoje zadania reagując 

pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą ponadto wypełniał swoje 

obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych 

zadań, co mogło być przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę poprawną, ale podczas 

realizacji projektu gimnazjalnego często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co 

miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem 

obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę poprawną. Nie przystąpił do 

realizacji projektu lub po przystąpieniu do projektu nie wywiązywał się ze swoich obowiązków  

członka zespołu, a jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna. 

 

5a. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględniać przestrzeganie zasad Regulaminu Szkolnego  

Zespołu Szkół nr 2 w Płocku. 

5b. W przypadku rażącego lub powtarzającego się łamania zasad Regulaminu Szkolnego  można obniżyć 

ocenę zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej niezależnie od ilości uzyskanych  punktów określonych 

w § 15ust 5. 

 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

dotyczącymi trybu jej ustalania. 

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu i warunków ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia 
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ustalenia rocznej ocen klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która - 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu i warunków ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję. 

 

9. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog, 

e) psycholog lub inny nauczyciel uczący w danej klasie, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena 

jest ustalana w drodze głosowania zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny i jest ostateczna. 

11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 

 

§ 16 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

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

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, realizujący indywidualny program lub 

tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą zdaje 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. 

Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku: 

1) trudnej sytuacji rodzinnej, 

2) gdy uczeń jest nieklasyfikowany nie więcej niż z dwóch przedmiotów. 

4. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w ostatnim tygodniu marca danego roku szkolnego, a 

egzamin klasyfikacyjny roczny nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami): 

1) dyrektor szkoły wyznacza termin spotkania rodzicom i uczniowi, o którym informuje rodzica 

wychowawca. 

2) w trakcie spotkania ustalane są terminy egzaminów. 

3) w przypadku nie przybycia rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia na spotkanie dyrektor wyznacza 

drugie spotkanie. Jeśli ono nie dojdzie do skutku sam wyznacza terminy egzaminów, o których 

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

6. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny zawiera treści programowe zrealizowane w pierwszym półroczu, a 

egzamin klasyfikacyjny roczny zawiera treści programowe zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego. W 

ciągu jednego dnia uczeń może zdawać egzamin maksymalnie z dwóch przedmiotów. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, 

muzyka, zajęcia techniczne, zajęć artystycznych, informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 
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1) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji 

2) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą egzamin przeprowadza się zgodnie z § 15 ust. 

11, 12 i 13 rozporządzenia. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, 

muzyka, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

11. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator -przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań 

(ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w § 13 ust. l. 

12. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z 

przewodniczącym komisji ustalają stopień według skali wymienionej w § 11 lub § 12. 

13. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń, rodzic (prawny opiekun) w sekretariacie szkoły na jeden 

dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

          Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i 

zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

           Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15 i § 14. 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu jest udostępniana do wglądu ucznia i 

jego rodziców u dyrektora szkoły. Dokumentacji nie wolno kopiować, fotografować. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 18. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 

terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo 

„niesklasyfikowana”. 

 

§ 17 

Egzamin sprawdzający  

 

1. Uczeń prawo do poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia wystawienia proponowanej oceny. 

2. Termin przeprowadzenia egzaminu  ustala Dyrektor Szkoły przeprowadza się go nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ucznia bądź rodziców (prawnych opiekunów) Termin uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel uczący, a zatwierdza przewodniczący 

komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) musi 

odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń. Uczeń musi uzyskać 80 % możliwych punktów z 

egzaminu, aby móc uzyskać ocenę, o którą się ubiega. 

4. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

- Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału 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. Komisja, o której mowa może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: 

- podwyższyć ocenę - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 
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- pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4. imię i nazwisko ucznia; 

5. zadania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne; 

6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

          Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu jest udostępniana do wglądu 

ucznia i jego rodziców u dyrektora szkoły. Dokumentacji nie wolno kopiować, fotografować. 

 

§ 18 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły 

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

- Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału 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. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierajmy w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania  egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i 

zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

5. Uczeń uzyskuje ocenę, o którą się ubiega w przypadku uzyskania 75% punktów z przynajmniej jednej jego 

części (pisemnej lub ustnej). 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu jest udostępniana do wglądu 

ucznia i jego rodziców u dyrektora szkoły. Dokumentacji nie wolno kopiować, fotografować 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie 

później niż do końca września. 

8. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może promować ucznia (jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego), który nie zdał egzaminu poprawkowego w przypadku, gdy: 

- zajęcia obowiązkowe, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną realizowane są zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.  

 

§ 19 
 

Nauczyciel prowadzący przedmioty (zajęcia) nadobowiązkowe, ustala ocenę z tych przedmiotów (zajęć) według 

skali ocen określonej w § 11, 12, 13. 
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§ 20 

Egzamin  

 

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

programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „Egzaminem 

gimnazjalnym”. 

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

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z 

zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z 

zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

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

3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor komisji centralnej i ogłasza go na stronie 

internetowej komisji centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny 

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

4. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących 

języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego i włoskiego. Do części trzeciej egzaminu uczeń przystępuje z zakresu tego języka, którego uczy się 

w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  

5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację: 

1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

2. informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym - w 

przypadku ucznia (słuchacza), o którym mowa w § 38 ust 6 i § 42 ust 2e. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu pisemną informację o: 

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym  

przypadku o którym mowa w § 38 ust 6 i § 42 ust 2e. 

7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie 

wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

 

2. Regulamin i ogólne zasady przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie MEN w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego. 
 

§ 21 
1.Uczeń kończy gimnazjum: 

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  oraz roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 
 

  2. jeżeli przystąpił do egzaminu o którym mowa w § 20. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 22 

Projekt edukacyjny 

 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego, 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
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2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt realizowany jest przez uczniów w klasie drugiej, lub do zakończenia pierwszego półrocza nauki w 

klasie trzeciej. W uzasadnionych przypadkach projekt może być realizowany również w klasie pierwszej. 

5. Zadania uczestników projektu określone przez Dyrektora gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej:  

5.1 Zadania opiekuna (opiekunów) projektu: 

a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, 

ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na 

poszczególne zespoły projektowe, 

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (np. kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny 

projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 

e) monitorowanie jego realizacji, 

f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację, 

g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 

h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 

5.2 Zadania wychowawcy: 

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu, 

b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 

c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu, 

d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 

e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania, 

f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej 

(arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę), 

g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom.  

5.3 Zadania uczniów: 

a) wybór tematu projektu – do końca października roku szkolnego, w którym realizowany będzie projekt,  

poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie, 

b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału 

zadań w zespole, 

c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 

d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem 

(opiekunami) projektu. 

6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą 

pedagogiczną wprowadzając zarządzeniem Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 10 w 

Płocku. 

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają 

udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 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 miejscu przeznaczonym 

na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony" albo 

„zwolniona". 

 

§ 23 

 

Wszelkie sprawy nieuregulowane powyższym WSO reguluje rozporządzenie. 

 

§ 24 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r. 

 

 

 


