
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 
 

§1 
 

CELE I ZAŁOŻENIA OCENIANIA 

 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkole. 

2. Zasady oceniania religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

3. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu i postępach            

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie                              

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

6. 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) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                                

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6)  ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach                        

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego 

uzdolnieniach. 

 

§ 2  
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz  ich rodziców 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 zgodnie z PSO; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach                     

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym ocenianiem osiągnięć edukacyjnych oraz 

zachowania zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym odpowiednio przez nauczycieli 

przedmiotów oraz przez wychowawców. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

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 – na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii – 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; 

a) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do 

otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb                          

i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

wydanej przez lekarza. 

 

§ 3 
 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły                            

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

1) Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

2. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego.  

1) Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany                     

w tej opinii.  

2) W tym przypadku uczeń  uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego lecz przez okres 

zwolnienia nie jest oceniany.               

3) Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, 

natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(a)”. 



3. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii                    

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

1) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją,                 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                       

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

1) Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. 

2) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

opinii o głębokiej dysleksji albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia. 

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                   

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony(a)”. 

5. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia klasy gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

 

§ 4 
 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne 

b) roczne 

c) końcowe 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  

4. Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie ustnej lub pisemnej. 

5. 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 dalej się uczyć. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się wg następującej 

skali: 

1) stopień celujący             - 6 

2) stopień bardzo dobry  - 5  

3) stopień dobry   - 4 



4)  stopień dostateczny   - 3 

5) stopień dopuszczający   - 2 

6) stopień niedostateczny  - 1 

7. Dopuszcza się stawianie obok ocen bieżących znaków: „+”, „-” oraz „np”, „bz”, kropek, 

kresek,  jako oznaczenia nieprzygotowania do lekcji lub braku zadań domowych. 

8. Nauczyciele mają możliwość zastąpienia znaków „+”, „-„ oceną cyfrową zgodnie                      

z kryteriami zawartymi w PSO.  

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

(zajęcia artystyczne - gimnazjum) należy w szczególności 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 tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

10. Ustala się następujące kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

c) proponuje rozwiązania nietypowe, zawsze potrafi zastosować posiadaną wiedzę, 

samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, 

d) osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, 

gminnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) w bardzo wysokim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie  

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) korzysta z różnych źródeł informacji. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone w programie nauczania w danej klasie, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

b) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

c) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

d) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym; 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

b) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie 

czasu, braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki; 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych, 

b) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie 

nawet przy pomocy nauczyciela, 



c) uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 

d) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu 

kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji, 

e) nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy                                

i umiejętności). 

11. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi, a oceny bieżące ustala się z zastosowaniem symboli: 

1)  6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności                      

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                        

w podstawie programowej; 

2) 5 – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności                                        

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                       

w podstawie programowej; 

3) 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie                                 

i wykonywanie większości zadań zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej; 

4) 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności                      

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                      

w podstawie programowej; 

5) 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości            

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej; 

6) 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności               

z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi                    

w podstawie programowej. 

12. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane systematycznie za różne, zależnie od 

specyfiki  przedmiotu formy aktywności ucznia.  

13. Przy ocenianiu bieżącym należy przestrzegać następujących  zasad: 

1) sprawdziany (prace klasowe) wiadomości i umiejętności należy zapowiedzieć 

przynajmniej jeden tydzień przed przeprowadzeniem go oraz wpisać o tym informację 

do terminarza w dzienniku elektronicznym; w przypadku nieobecności uczeń jest 

zobowiązany przystąpić do sprawdzianu (pracy klasowej) i napisać go w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły; 

2) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy sprawdziany (prace 

klasowe), w ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian (praca klasowa); 

3) sprawdzenie i ocena sprawdzianu (pracy klasowej) muszą być dokonane                             

w terminie nieprzekraczającym 14 dni; 

4) kartkówka dotyczy nie więcej niż trzech tematów ostatnio zrealizowanych;  

5) kartkówka nie wymaga zapowiedzi; liczba kartkówek w ciągu jednego dnia jest 

nieograniczona; uczeń nie ma obowiązku w przypadku nieobecności zaliczyć 

kartkówki; 

6) w czasie jednego zajęcia edukacyjnego uczeń nie może otrzymać więcej niż jednej 

oceny niedostatecznej za pracę na lekcji (nie dotyczy ocen za sprawdziany, kartkówki, 

zadania domowe oddawane w tym dniu); 

7) sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na 

zasadach określonych przez nauczycieli; 

8) wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów przechowywane są                       

w szkole przez nauczycieli prowadzących zajęcia do końca danego roku szkolnego tj. 

do 31 sierpnia; 



9) uczeń powinien uzyskać w półroczu przy jednej godz. lekcyjnej w tygodniu                         

z danego przedmiotu minimum 3 oceny; 

10) uczeń ma prawo poprawić oceny bieżące na zasadach ustalonych z nauczycielem 

danego przedmiotu. 

14. Prace pisemne ocenia się wg następującej skali procentowej: 

1) ocena niedostateczny           0%   -   29% 

2) ocena dopuszczający minus  30%   -   39% 

3) ocena dopuszczający   40%   -   44% 

4) ocena dopuszczający plus  45%   -   49% 

5) ocena dostateczny minus  50%   -   59% 

6) ocena dostateczny   60%   -   64% 

7) ocena dostateczny plus  65%   -   69% 

8) ocena dobry minus    70%   -   79% 

9) ocena dobry     80%   -   84% 

10) ocena dobry plus     85%   -   89% 

11) ocena bardzo dobry minus   90%   -   91% 

12) ocena bardzo dobry    92%   -   94% 

13) ocena bardzo dobry plus   95%   -   96% 

14) ocena celujący    97%   -   100% 

15. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu na oceny 

klasyfikacyjne zachowania. 

16. W klasie IV w miesięcznym okresie adaptacyjnym nie stawia się ocen niedostatecznych. 

 

§ 5 
 

OCENIANIE ZACHOWANIA 
 

1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli                  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego               

i norm etycznych. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami 

opisowymi. 

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 



orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

7. Kryteria ocen zachowania w klasach IV – VIII oraz II – III gimnazjum zawarte są                            

w punktowym systemie oceniania zachowania. 

 
§ 6 

 

KLASYFIKACJA 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                                

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według określonej skali.  

3. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i  zachowania ucznia w  danym  roku  szkolnym oraz  ustaleniu  rocznych  

ocen klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,                  

z tym  że w klasach I - III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną opisową ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną opisową ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć. 

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych                

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć, a także śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

7. Ocenianie z religii w klasach I – III odbywa się według kryteriów w skali przyjętej                    

w klasach IV – VIII. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim                    

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

9. Na klasyfikację końcową składają się: 



1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej,  

2)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych,  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

10. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VIII szkoły podstawowej oraz III 

gimnazjum. 

11. Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna wystawiana jest na podstawie ocen 

bieżących; nie jest jednak średnią arytmetyczną tych ocen. W szkole stosuje się ocenę 

ważoną.  

12. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować  ucznia                  

i jego rodzica o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (w tym o zagrożeniu oceną niedostateczną) oraz                  

o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (w tym                      

o zagrożeniu oceną naganną) poprzez wpisanie propozycji oceny w dzienniku 

elektronicznym w terminie  jednego miesiąca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości powinna stworzyć uczniowi warunki umożliwiające 

uzupełnienie braków m.in. poprzez zajęcia pozalekcyjne, pomoc indywidualną 

rówieśników, zajęcia wyrównawcze. 

 
§ 7 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

 

1. Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej wychowawca klasy informuje 

uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym o przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. 

2. Rodzic ucznia ma prawo wystąpić z pisemną prośbą z uzasadnieniem (w terminie co 

najmniej 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej) do dyrekcji szkoły 

o ponowne rozpatrzenie i ustalenie oceny zachowania w wypadku, gdy uważa, że dziecko 

zostało ocenione zbyt surowo.  

3. W przypadku pisemnego zakwestionowania oceny zachowania przedłożonego przez 

rodziców dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) przedstawiciele dyrekcji,  

2) wychowawca klasy  

3) jeden nauczyciel uczący w danej klasie.  

4. Komisja dokonuje ponownej oceny zachowania ucznia najpóźniej na jeden dzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

5. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. W uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu oceny zachowania przez Radę Pedago-

giczną, a przed oficjalnym zakończeniem zajęć w danym okresie (roku szkolnym) 

wychowawca klasy może zmienić ocenę zachowania na niższą w przypadku rażącego 

naruszania norm współżycia społecznego. W takim przypadku dyrektor szkoły zwołuje 

nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w celu zatwierdzenia zmienionej przez 

wychowawcę oceny zachowania. Od oceny tej rodzicom ucznia nie przysługuje odwołanie. 

 



§ 8 
 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Na  miesiąc  przed  posiedzeniem  rady  klasyfikacyjnej  nauczyciele  informują    uczniów 

i ich rodziców w  dzienniku  elektronicznym,  o  przewidywanych  rocznych  ocenach                       

z zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowie i rodzice mają prawo zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot 

chęć poprawy oceny po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie. 

3. Nauczyciel wyraża  zgodę  na próbę  poprawy oceny  z  przedmiotu,  jeżeli  uczeń spełnia  

niektóre z następujących warunków: 

1) systematycznie uczestniczył w zajęciach, 

2) systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, 

3)  systematycznie odrabiał zadania domowe 

4) poprawiał oceny cząstkowe, 

5) w okresie pomiędzy wystawieniem oceny przewidywanej a rocznej nie zalega                            

z realizacją bieżącego materiału, 

6) przedstawił  orzeczenie  lekarskie  o  przyczynie  niepowodzeń  w  szkole  

spowodowanych  ukrytą chorobą lub deficytami. 

4. W  przypadku  wyrażenia  zgody, nauczyciel  przygotowuje  test  sprawdzający lub   

zadania  do wykonania i ustala termin poprawy przewidywanej oceny. 

5. Nauczyciel informuje ucznia  i rodziców o wyniku próby podwyższenia oceny. 

6. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niższą od poprawianej, nie jest ona brana pod uwagę. 

7. Rodzice,  którzy  nie  uczestniczą  w  większości  dni  otwartych  i  zebrań,  nie kontaktują 

się z wychowawcą oddziału klasowego i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, 

nie kontrolują systematycznie zeszytów, ćwiczeń i dziennika elektronicznego, nie mogą 

kwestionować przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

powołując się na brak informacji  w tym zakresie. 

 

§ 9 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej                        

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach w szkole przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodzica Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny podejmując odpowiednią uchwałę. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

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

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka                       

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych (na świadectwie wpisuje się 

„zwolniony(a)”). 



6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem              

ust. 10. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia dyrektora uzgadnia                          

z uczniem i jego rodzicem. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego może być obecny – w charakterze obserwatora – 

rodzic ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                       

w szczególności: 

1) imię i nazwisko ucznia; 

2) nazwa zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin; 

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, 

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 9 ust. 16                     

i § 10. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                   

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 10 i § 11 ust.10 

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna,  z zastrzeżeniem § 6. 

18. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć roku szkolnego, 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć. W wyjątkowych 

sytuacjach egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w ostatnim tygodniu 

wakacji. 

 

 

 

 

 



 

§10 
 

WARUNKI I TRYB POPRAWY ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA USTALONEJ 

NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI TRYBU                        

USTALANIA OCENY 

 

1. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                             

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. 

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



1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony został sprawdzian, 

b) skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) skład komisji, 

c) termin posiedzenia zebrania komisji, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                 

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                      

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§11 
 

PROMOCJA 

 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                     

w każdym roku szkolnym. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                       

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

3. Na wniosek rodzica i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodzica rada pedagogiczna może postanowić               

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów – zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 



najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

1) Uczeń, który realizował obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza szkołą, który                          

w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

1) Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie zachowania. 

2) Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

3) Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę, bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

4) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić 

do liczby całkowitej w górę. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

2) Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową lub 

gimnazjum z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                            

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75. 

§12  
 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

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

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 



przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje    w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

2) skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                    

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§13 
 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

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

i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad tym projektem edukacyjnym. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodzica o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 



9.  W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 5, na świadectwie ukończenia gimnazjum                          

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony(a)”. 

10.  Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował 

więcej niż jeden projekt edukacyjny, podejmuje decyzję który zostanie wpisany na 

świadectwie. 

 

§14 
 

EGZAMINY 

 

1. W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.  

2. Zasady egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej 

reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.                

z 2017 r. poz. 1512). 

3. W III klasie gimnazjum  przeprowadza się egzamin gimnazjalny. Jego wynik nie wpływa 

na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

4. Zasady egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

 


