WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNYCH
ZASAD OCENIANIA
System dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Iłży, który jest
zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572),rozporządzenie MEN z
dnia 13 lipca 2007 r. oraz rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia i 17 listopada 2010 zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

II. INFORMACJE OGÓLNE
§ 55
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia (§ 2. pkt.1.rozp.MEN).
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z
podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę(§ 2.
pkt.2 rozp. MEN).
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów
danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły(§ 2. pkt.3 rozp.MEN).

§ 56
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne(§ 3.
pkt.1.rozp. MEN).
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu(§3. pkt.2 rozp.MEN):
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§ 57
1.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje(§ 3. pkt.3 rozp.MEN):
1

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,

2.

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w
Gimnazjum,

3.

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust.7-14a rozp.MEN ,

4.

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, warunków o których mowa w § 13 ust. 2 i § 15
ust. 3 rozp.MEN.
ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.

5.
6.

Możliwość ustalania oceny opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej ze wszystkich bądź
wybranych przedmiotów.

§ 58
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określone są w § 58.
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o (§ 4. pkt.1 rozp. MEN):

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,

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania (§ 4. pkt.2 rozp. MEN).

§ 59
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) (§ 5. pkt.1 rozp. MEN).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) na warunkach określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.
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5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób
przekazywania tych informacji.

§ 60
1.

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.

2.

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 53 pkt.1 do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

1)

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2)

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 – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,
opracowanych dla ucznia.

3)

nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1) – 3), który objęty jest pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2)

4)

3.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust.
3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3. (§ 6. pkt.2 rozp.
MEN)

4.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. (§ 7 rozp. MEN).

§ 61
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii(§ 8. pkt.1 rozp. MEN).
1a. Uczeń uczestniczy w realizacji zajęć z wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania
niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych i jest oceniany i klasyfikowany.
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1b. Istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Uczeń wtedy nie
uczęszcza na te zajęcia i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

2. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub
technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie
podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniona/zwolniony” .

§ 62
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których
mowa w art. 71b ust.3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka
obcego z zastrzeżeniem pkt. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum (§
10. pkt.1 rozp.MEN).
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia(§ 10. pkt.2 rozp.MEN).
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” (§ 10. pkt.3 rozp. MEN).

III. Klasyfikowanie i ocenianie
§ 63
1.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz okresowym podsumowaniu zachowania
ucznia i ustaleniu, według skali określonej w statucie Gimnazjum w Iłży § 59, śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 11. pkt.1 rozp.
MEN).

2.

Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego (za I semestr) (§

11. pkt.3 rozp. MEN).
3.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania oraz podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym
i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zachowania według skali, o której mowa w §59.statutu szkoły. (§ 11. pkt. 6 rozp. MEN)

4.

Przed rocznym i semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych i semestralnych ocenach
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klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej i semestralnej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania:
1) o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu najpóźniej na 1 miesiąc
przed posiedzeniem Rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie,
2) o pozostałych ocenach z przedmiotów i zachowania uczeń zostaje poinformowany ustnie najpóźniej na 7
dni przed posiedzeniem Rady.(§ 11. pkt. 9 rozp. MEN).
5.

Ocena końcowa powstaje z ocen cząstkowych, nie jest jednak średnią arytmetyczną.

6.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego.

7.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia(§ 12 pkt.1. rozp. MEN).

8.

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
(§ 12. pkt.2 rozp. MEN).
§ 64

1. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali określonej w statucie szkoły (§ 13.
pkt.1. i pkt. 2. rozp.MEN):
1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami znacznie wykroczył poza program
nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle
posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i
praktycznych, korzysta z różnych źródeł wiedzy, a także proponuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści programowych określonych
programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami
i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i
potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w sposób pełny wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem dla danego etapu nauczania, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożony i
samodzielny. Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne,
4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie
umożliwiającym osiąganie postępów w dalszej nauce, co oznacza, że rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści
programowych ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym
życiu. Rokuje także nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, wykazując chęci i starania. Rozwiązuje, często
przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych
wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym
zakresie uniemożliwiają mu dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że uczeń nie jest w
stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.
7) Jedyną negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
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2. przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach na oceny, ustala się w następujący
sposób:
1) stopień celujący – powyżej 100%,
2) stopień bardzo dobry – od 91% do 100%,
3) stopień dobry – od 76% do 90%,
4) stopień dostateczny – od 51% do 75%,
5) stopień dopuszczający – od 31% do 50%,
6) stopień niedostateczny – od 0 do 30%.
3. Świadectwo z wyróżnieniem uczeń może otrzymać, gdy:
1) średnia jego ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania wynosi co
najmniej 4,75;
2) osiągnie co najmniej bardzo dobre zachowanie.

IV. Zachowanie
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania (§ 13. pkt.5
rozp. MEN).
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności(§ 15. pkt.1 rozp.MEN):
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
3) dbałość o piękno mowy ojczystej,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6) 6) okazywanie szacunku innym osobom,
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe , bardzo dobre , dobre,
poprawne , nieodpowiednie, naganne(§ 15. pkt.3 rozp.MEN) w oparciu o:
1) własne spostrzeżenia wychowawcy,
2) ocenę zachowań ucznia w zakresie zasad ujętych w statucie szkoły.
3) samoocenę dokonywaną przez ucznia przed klasyfikacją,
4) opinie innych uczniów i pracowników szkoły, zgłaszane do wychowawcy,
5) opinie innych nauczycieli.
4. 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(§ 15. pkt.6 rozp. MEN).
5. Przyjęte w Gimnazjum w Iłży zasady oceniania ucznia pod względem zachowania uwzględniają:
6

1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, tzn. uczeń jest sumienny i systematyczny w nauce, zachowuje się
zgodnie z oczekiwaniami szkoły i obowiązkami ucznia zapisanymi w regulaminie gimnazjum, a przypadki złego
zachowana umie poddać krytycznej refleksji i stara się nie powtarzać błędów, przestrzega zasad kultury dyskusji,
nie wagaruje, odrabia na bieżąco prace domowe i jest przygotowany do lekcji, dba o pomoce szkolne i sprzęt,
rozwija własne zainteresowania, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności (np. koła, konkursy,
zawody), przestrzega zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy,
2) kulturę osobistą ucznia, tzn. że uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego,
okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zachowuje się kulturalnie na terenie klasy, szkoły,
poza szkołą, na boisku szkolnym, podczas lekcji i przerw, na wycieczkach, (nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy,
nie uczestniczy w bójkach), dba o kulturę słowa, dba o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd, unika
zagrożeń związanych z uzależnieniami, nie spóźnia się na lekcje, pomaga innym w nauce, jest uczynny i
koleżeński, jest krytyczny wobec siebie,
3) zaangażowanie ucznia w życie szkoły tzn. uczeń wspomaga samorząd klasowy i szkolny pełniąc różne funkcje
społeczne lub aktywizuje siebie i innych do różnych prac, zachęca innych i sam uczestniczy w różnych formach
aktywności pozalekcyjnej np. w organizowaniu szkolnych imprez, apeli, redagowaniu szkolnej gazetki itp.
4) Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

6. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra:

a)

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wyróżnia się
uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz szkoły i klasy, wysoką kulturą osobistą, kreatywną postawą na
zajęciach dydaktycznych i w pracach społecznych, wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we
wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w jego realizacji i
wykazuje umiejętność dokonania samooceny i wyciągania wniosków, reprezentuje szkołę w konkursach i
olimpiadach.

b)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto wyróżnia się
wysoką kulturą osobistą, inicjatywą na rzecz klasy, jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego
projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością, reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych. Może mieć od 1 – 7 godz.
nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalne są pojedyncze spóźnienia.

c)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, jest aktywny w pracach
społecznych, systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje w zespole
wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, a jego kultura zachowania w szkole i podczas zajęć
pozalekcyjnych nie budzi zastrzeżeń, może mieć od 8 – 14 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności;


oceny dobrej zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze:
◦ otrzymał naganę,
◦ był zawieszony w prawach ucznia,
◦ został przeniesiony karnie do innej klasy,
◦ wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach
szczególnych zagrożeń”, naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika
szkoły i wobec którego
◦ zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie,

d)

◦ naruszył przepisy Kodeksu Karnego.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowania wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub
innych osób, a liczba nieusprawiedliwionych godzin wynosi 15 -21; niesystematycznie współpracuje w
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zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji
opiekuna projektu.
e)

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń za nieprzestrzeganie zapisów zawartych w statucie szkoły, za
zachowania wywołujące często krytyczne uwagi ze strony nauczycieli lub innych osób, uleganie nałogom,
nieusprawiedliwione nieobecności: 22-33 godziny; mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu
realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków czego konsekwencją są
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczności realizacji zadań przez innych członków zespołu.

f)

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto nie przestrzega
zapisów zawartych w statucie szkoły, naraża na szwank dobre imię szkoły, naraża zdrowie kolegów i
nauczycieli, ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 33 godzin), jest arogancki, ulega nałogom,
drastycznie narusza zasady kultury i dobrego wychowania; nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji
projektu, wchodzi w konflikt z prawem.

7. Każdą nieobecność w szkole uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 14 dni.
8. Nieusprawiedliwione 3 spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecności
nieusprawiedliwionej.
9. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 62 od 22 do 29 punktu.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na(§ 15. pkt.7 rozp. MEN):
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 11 i 12.
11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu
szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną
zachowania(§15. pkt.8 rozp. MEN).
12. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania, ale jeszcze przed jej
zatwierdzeniem na Radzie zatwierdzającej, uczeń rażąco naruszy zasady regulaminu szkoły lub ogólnie
przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie
z przyjętymi procedurami.

§ 65
1. Pisemne prace sprawdzające obejmujące większą partię materiału z poszczególnych przedmiotów, powinny być
zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane ołówkiem w dzienniku
lekcyjnym.
2. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany pisemne 45-minutowe, a w ciągu dnia jeden taki
sprawdzian.
3. Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki powinny obejmować bieżący materiał ( najwyżej z trzech ostatnich
lekcji) i nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Nie muszą być zapowiadane.
4. Wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel sprawdza w formie pisemnej i ustnej.
5. Pisemny sprawdzian wiadomości powinien zostać sprawdzony i oceniony przez nauczyciela w ciągu 14 dni.
6. Nieczytelna praca pisemna ucznia, który nie legitymuje się odpowiednią opinią poradni psychologicznej, może
być oceniona przez nauczyciela jako praca niedostateczna bez względu na jej zawartość merytoryczną.
7. Uczeń, który odmawia pisania sprawdzianu otrzymuje z niego oceną niedostateczną.
8. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu na warunkach określonych przez nauczyciela. Ocena z poprawy
(także negatywna) zostaje wstawiona do dziennika.
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9. Uczeń ma prawo do: dwóch nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu
wynosi 2 lub więcej i do jednego w innych przypadkach (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów
pisemnych, kartkówek i lekcji powtórzeniowych).
10.Niczym nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym pisemnym sprawdzianie jest
równoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.

§ 66
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi
lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi
szansę uzupełnienia braków(§ 16. rozp. MEN).
§ 67
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(§ 17.
pkt. 1 rozp. MEN).
2.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny
(§ 17pkt.2 rozp. MEN).

3.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego
rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny(§ 17.
pkt.3 rozp. MEN).

4.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń(§ 17. pkt.4 rozp. MEN):
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2), nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i
wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych(§ 17. pkt.5 rozp. MEN).

6.

Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4.2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania
(§ 17.pkt.6 rozp. MEN).
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 8(§ 17. pkt.7

7.

rozp. MEN).

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych techniki, informatyki,

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych(§ 17. pkt.8 rozp. MEN).

9.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego, jego formę i przebieg uzgadnia się na posiedzeniu R.P. I o tym fakcie
informuje się ucznia i jego rodziców( prawnymi opiekunami) (§ 17. pkt.9 rozp. MEN).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punktach 2, 3 i 4.1) przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych(§ 17. pkt.10 rozp. MEN).
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11. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być powiadomieni o przewidywanym
nieklasyfikowaniu na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły podanie o egzamin klasyfikacyjny
najpóźniej na dwa dni przed radą zatwierdzającą.
13. Egzamin musi się odbyć przed rozpoczęciem drugiego semestru w terminie ustalonym przez dyrektora
szkoły.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2) przeprowadza komisja, powołana przez
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy(§ 17. pkt.11 rozp. MEN).
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia (§ 17. pkt.13 rozp. MEN).
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności(§ 17.
pkt.14 rozp. MEN):
1) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w pkt.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego
przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2) skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
6) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”albo „niesklasyfikowana” (§ 17. pkt.16 rozp. MEN).
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z
zastrzeżeniem od 22 do 29 punktu(§ 18. pkt.2 rozp. MEN).
20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem
od 22 do 29 punktu(§ 18. pkt.3 rozp. MEN).
21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć
dydaktycznowychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych,
 w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością .głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji(§ 19. pkt. 2 rozp. MEN).
22. Sprawdzian o którym mowa w §.22 pkt.1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w §22 Termin sprawdzianu wiadomości uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) (§ 19. pkt.3 rozp. MEN).
23. W skład komisji wchodzą:
1)

w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:


2)

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji.
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:



dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji.
wychowawca klasy,



wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,



pedagog,



psycholog,



przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,



przedstawiciel Rady Rodziców(§ 19. pkt.4 rozp. MEN).

24. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w punkcie 24.I.1), może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły (§
19. pkt.5 rozp. MEN).
25. 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. (§ 19. pkt.6 rozp. MEN).
26. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji (§19.
pkt.7 rozp. MEN).
27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
28. Przepisy ujęte w punktach od 22 do 29 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
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wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna(§ 19. pkt.10 rozp. MEN).

V. Promocja
§ 68
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia
niedostatecznego.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem(§ 20. pkt.4 rozp. MEN).
a) O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b. ( Art. 44o ust. 5 u.s.o.)

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której
mowa w § 63 pkt. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 20. pkt.4a rozp. MEN).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w gimnazjum oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i roczną
pozytywną ocenę klasyfikacji z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo
niższej, celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. (§ 20. pkt.7 rozp. MEN).
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z
zastrzeżeniem § 62 pkt 1(§ 20. pkt.8 rozp. MEN).

§ 69
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego(§ 21a. pkt.1 rozp. MEN).
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 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. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
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6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny,
informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 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 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” (§ 21a. pkt.1 rozp. MEN).

§ 70
1. 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 składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych(§ 21. pkt.2 rozp.
MEN).
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich (§ 21. pkt.4 rozp.
MEN).
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący
komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji (§ 21. pkt.5
rozp. MEN).
5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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(§ 21. pkt.6 rozp. MEN).
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności: skład
komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z
tego egzaminu. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia(§ 21. pkt.7 rozp. MEN).
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(§ 21. pkt.8 rozp. MEN).
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8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 9.
(§ 21. pkt.9 rozp. MEN).
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, 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 (§ 21. pkt.10 rozp. MEN).

§ 71
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 z uwzględnieniem § 63 pkt 2, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
2)

przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem § 62 pkt. 18i 19(§ 22. pkt.1 rozp. MEN).

3)

O ukończeniu szkoły przez 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 edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.( Art. 44q ust. 2 u.s.o.)

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1
pkt1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 72
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie
b. w części drugiej – matematyczno - przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z
zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
a.

Wiadomości ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach. (§ 32. pkt.2 rozp. MEN).
2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego,
którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
a)

W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o
przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

b)

Deklarację, o której mowa w podpunkcie a) składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w
którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

c)

Informację o języku, zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy, którą
przygotowuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i przesyła do Komisji Egzaminacyjnej do
dnia 31 października każdego roku.
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3. § 66 pkt. 1 - 3) oraz pkt 2. wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku
4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (§ 33. pkt.2 rozp. MEN).
5. Szczegółowe przepisy regulujące sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawarte są w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
§ 73
1. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania przeprowadza się na wniosek, co najmniej

członków

Rady Pedagogicznej gimnazjum po zaopiniowaniu zmian przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Dokument ten jest integralną częścią Statutu Szkoły i stanowi jego jeden z rozdziałów.
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