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SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA (SZWO) 
 
 
§§   11 ..   PP oo ss tt aa nn oo ww ii ee nn ii aa   oo gg óó ll nn ee   

1. Regulamin SZWO Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, zwanej dalej „szkołą”, ustala 
organizację i porządek w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły oraz związane z tym prawa i obowiązki 
społeczności szkolnej. 

2. Postanowienia Regulaminu, w tym prawa i obowiązki, dotyczą wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
rodziców uczniów. 

3. Obowiązkiem wychowawców klas jest zapoznanie swoich uczniów i ich rodziców z treścią Regulaminu oraz udzielanie niezbędnych 
wyjaśnień i informacji w sprawach określonych Regulaminem.  

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez pracowników szkoły może być naruszeniem dyscypliny pracy w rozumieniu prawa pracy. 

5. Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu. W każdym roku szkolnym Dyrektor składa Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację ze sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu. 

6. Szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwojowi osobowości rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy 
poprzez udział we właściwie organizowanych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. 

§ 2. 1. Ocenianiu podlegają : 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia; 

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

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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 oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad ogólnych przedstawionych w § 9 i w przypadku uczniów gimnazjum 
szczegółowo opisanych w Regulaminie realizacji Projektu Edukacyjnego. Ocena ucznia oddziału gimnazjalnego za wkład pracy w 
realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz postępach  w tym zakresie;  
2) udzielenie 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 i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w 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 z uwzględnieniem 
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów.  

2) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych 
zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali, o której mowa w § 15 ust. 5; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 
4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
5) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego; 
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach  

ucznia w nauce; 

8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  
nagrodą.   

§ 3. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, przy zajęciach edukacyjnych odbywających się w 
wymiarze 1 godziny tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 4 jednostek lekcyjnych, przy zajęciach w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 6 jednostek lekcyjnych, przy zajęciach w wymiarze 3 godzin tygodniowo – minimum 
jedna ocena w ciągu 8 jednostek lekcyjnych, przy zajęciach w wymiarze 4 godzin tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 10 
jednostek lekcyjnych, przy zajęciach w wymiarze 5 godzin tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 12 jednostek lekcyjnych, przy 
zajęciach w wymiarze 6 godzin tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 14 jednostek lekcyjnych; 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego 
przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość 

uzyskania wszystkich ocen. 
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację; 
6. Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocenę 

ważoną oblicza się jako iloraz. W liczniku ułamka sumujemy oceny pomnożone przez ich wagi a w mianowniku sumujemy ilości ocen 
pomnożone przez przypisane im wagi, wg wzoru: 
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1) Ocena ważona uwzględnia różne formy aktywności ucznia, którym przyporządkowuje się odpowiednie wagi: 

 

formy aktywności waga 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 5 

Kartkówka (około 15 min.) 3 

Odpowiedź ustna 3 

Praca na lekcji 2 

Zadanie domowe 2 

Aktywność 2 

Ćwiczenia 2 

Inne szczegółowo opisane w PZO  

 
2) Szczegółowe zasady obliczania oceny ważonej z poszczególnych przedmiotów zawierają PZO w tym określenie form aktywności  

i przyporządkowanie ich do jednej z trzech wskazanych wag: 5, 3, 2 

3) Na podstawie obliczonej średniej ważonej z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę 
śródroczną. Ocenę końcoworoczną lub końcową wystawia się na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych uzyskanych przez 
ucznia w I i II półroczu z zastrzeżeniem, że średnie ważone z poszczególnych półroczy były większe od 1,99. 

4) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną lub i roczną w następujący sposób: 

Średnia ważona 
Ocena śródroczna 

(końcowa) 

do 1,99 niedostateczny 
od 2,00 do 2,60 dopuszczający 
od 2,61 do 3,60 dostateczny 
od 3,61 do 4,60 dobry 
od 4,61 do 5,50 bardzo dobry 
od 5,51 celujący 

 
§ 4.  JJ aa ww nn oo śś ćć   oo cc ee nn yy ..  
 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie 

uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:  
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 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; 
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz są dostępne formie publikacji 
w bibliotece szkolnej. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają 
prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych wszystkich prac pisemnych na terenie szkoły, na najbliższym po sprawdzianie: zebraniu 
ogólnym, konsultacjach oraz bezpośrednim spotkaniu z nauczycielem w terminie wcześniej ustalonym. Na prośbę ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić ustnie. Uzasadnienie oceny musi zawierać 
informację na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, jakie błędy popełnił, jakie ma możliwości i terminy poprawy i jak powinien się dalej 
uczyć. 

 
 

§ 5. TT rr yy bb   oo cc ee nn ii aa nn ii aa   ii   ss kk aa ll aa   oo cc ee nn ..  
   
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się 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     - 1.  

 
2. Przy zapisie ocen śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” natomiast przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” i „–”. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się odpowiednie wartości według skali: 

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1 
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3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także  
w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. 

4. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są obowiązani przepisywać oceny bieżące do 
Dziennika Klasy w każdy piątek, a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym 
opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także 
podczas indywidualnych konsultacji z nimi. Oceny są również dostępne na indywidualnych kontach uczniów i nauczycieli w dzienniku 
elektronicznym.   

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 
1) Prace pisemne: 

a) kartkówka dotycząca materiału z ostatniego tematu realizowanego maksymalnie na trzech (3) ostatnich lekcjach 
(nie musi być zapowiadana); 

b) sprawdzian dotyczący materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu (5) ostatnich 
lekcjach.  

c) praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału, określoną przez nauczyciela.  
d) prace pisemne przechowywane są do końca września następnego roku szkolnego. 

2) Praca i aktywność na lekcji; 
3) Odpowiedź ustna - może obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji; 
4) Praca projektowa; 
5) Praca domowa; 
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 
7) Twórcze rozwiązywanie problemów. 
 

§ 6.  OO cc ee nn ii aa nn ii ee   śś rr óó dd rr oo cc zz nn ee ..   
 
1. Ocena bieżąca. 

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie; 
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu; 
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje 

osiągnięcia edukacyjne; 
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych; 
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet; 
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), 

trwająca do piętnastu minut; 
 

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej. 

1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów. Ocena ma wartość ważoną 5. Stosowanie 
prac klasowych jest obligatoryjne na zajęciach języka polskiego i matematyki. Na innych przedmiotach od uznania 
nauczyciela zależy czy będzie on stosował pisemną pracę klasową czy też sprawdzian. 

2) Pisemne prace klasowe i sprawdziany obejmują większe partie materiału. Czas trwania pracy klasowej ograniczony jest 
do dwóch godzin lekcyjnych a sprawdzianu do jednej godziny lekcyjnej i obowiązkowo poprzedzone są lekcją 
powtórzeniową. 

3) Prace klasowe i sprawdziany są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na całe półrocze; 
4) Uczniowie muszą być powiadomieni o pracy klasowej i sprawdzianie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Informację taką, nauczyciel może przekazać na lekcji (słownie) lub zapisać ją  w terminarzu dziennika elektronicznego; 
5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu trzech tygodni od momentu napisania pracy  

i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel wpisuje tylko oceny 
satysfakcjonujące ucznia;  

6) Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia sprawdzianu i omówienia na lekcji oraz okazania uczniom do wglądu w 
ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. 

7) Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, 
może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie 
zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; 

8) Zmiana terminu pracy klasowej i sprawdzianu (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba 
nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 2 i  pkt 4; 

9) Nauczyciele przedmiotowi mogą ocenić na zasadach pracy klasowej (§ 6 ust. 2 pkt 1-7) próbne sprawdziany i diagnozy 
organizowane w klasach 4-8 SP oraz egzaminy i diagnozy przeprowadzane w klasach II-III Gim. 

10) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit 
dotyczy również sprawdzianów pisemnych; 

11) W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa i jeden sprawdzian.  
12) W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny 

sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia; 
13) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

100% - 91% - stopień  bardzo dobry 
90% - 71% - stopień dobry 
70% - 51% - stopień dostateczny 
50% - 36% -  stopień dopuszczający 
35% - 0% - stopień niedostateczny  
 

§ 7. NN ii ee pp rr zz yy gg oo tt oo ww aa nn ii ee   uu cc zz nn ii aa   dd oo   ll ee kk cc jj ii ..   

 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej 
niż dwa razy w półroczu, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. W pierwszym półroczu klasy czwartej szkoły podstawowej nauczyciele matematyki i języka polskiego mogą w przedmiotowym 
systemie oceniania zwiększyć do czterech razy liczbę nieprzygotowań do lekcji. 
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 3. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną 
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

 4. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny 
niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.  

5. W szkole, każdego dnia i dla każdej klasy osobno, losowany jest „Szczęśliwy numerek”, który automatycznie zwalnia ucznia w danym 
dniu z odpowiedzi ustnych oraz kartkówek. Uczeń którego numer w dzienniku został wylosowany nie musi zgłaszać nieprzygotowania 
do zajęć i nie ponosi za to konsekwencji. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z obowiązku pisania wcześniej zapowiedzianych 
sprawdzianów i prac klasowych.  

§ 8.  WW yy mm aa gg aa nn ii aa   ee dd uu kk aa cc yy jj nn ee ..  

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach 
oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w 
konkretnej klasie.  

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez 
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

3.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie 

oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, 
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela; 

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na 
szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.  

4.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie 

oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez  nauczyciela, 

potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

5.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
1) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie; 
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej 

klasie; 
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas 
programowo najwyższych); 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 

8.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w 
stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń 
programowych).  

9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w 
ramach zespołów przedmiotowych. 

10. Wpływ na ocenę z prac pisemnych z wszystkich przedmiotów ma poprawność ortograficzna oraz czytelność i estetyka pracy. 
Dokładne ustalenia w tym zakresie regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o 
których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel 
bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.  

13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie na pisemny wniosek – oświadczenie rodziców (prawnych 
opiekunów) o rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach. 

13a. Dla uczniów, których rodzice wyrazili wolę udziału w lekcjach religii w obrządku rzymskokatolickim zajęcia te są traktowane jako 
obowiązkowe to znaczy, że ocena jest wliczana do średniej a nieobecność na zajęciach obniża ocenę zgodnie z §17 ust 6. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub  informatyki na podstawie opinii 
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

14a. . 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, na czas określony w 
tej opinii.  

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.14 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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16. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 13 lub nieuczestniczący w zajęciach wymienionych w ust. 13a  jest obowiązany, jeśli 
zajęcia te wypadają w środku planu lekcji, zgłosić się na zajęcia lub do biblioteki. W przypadku, gdy przypadają one na ostatniej lub 
pierwszej godzinie lekcyjne uczeń może być zwolniony z tych lekcji po przedstawieniu pisemnego zwolnienia rodziców. 

17. Zwolnienie ucznia z zajęć w celu udziału w konkursach i zawodach sportowych następuje w przypadku uzyskania zgody 
wychowawcy klasy, który swoją decyzję konsultuje z nauczycielami zajęć odbywających się w danym dniu. Nie może reprezentować 
szkoły w konkursach i na zawodach uczeń, który uzyskuje bieżące oceny niedostateczne lub nadmiernie opuszcza zajęcia. 

18. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie orzeczenia. 

19. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 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 
nowożytnego. 

20. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 19, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

21. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
§ 9. WW aa rr uu nn kk ii   ii   zz aa ss aa dd yy   ww yy kk oo nn yy ww aa nn ii aa   pp rr oo jj ee kk tt uu   ee dd uu kk aa cc yy jj nn ee gg oo ..   
  
1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym 
przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.  
Szczegółowe warunki i zasady wykonania projektu edukacyjnego, obowiązki uczestników i opiekunów, kryteria oceny oraz niezbędne 
załączniki dokumentacji zawiera Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych 
bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.  

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie 
oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 
1) odpowiedzialności za własne postępy; 
2) podejmowania grupowych pomysłów; 
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

i ma na celu: 
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności; 
7) przygotowanie do publicznych wystąpień; 
8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności; 

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacjo projektu uczeń / uczniowie mogą 
korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli. 

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają koordynatorowi, na piśmie, tematy projektów 
edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu. 
 
8. Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 7.  

9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, 
wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych 
oraz atrakcyjności. 

10. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów 
dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej. 

11. Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. 
Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października. 

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po 
poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków  
i nauczyciela – opiekuna  projektu. 

13. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje dokumentację projektu zgodnie z Regulaminem 
Realizacji Projektu Edukacyjnego. 
 
14. Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni. 

15. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego. 

16. Dopuszcza się następujące formy prezentacji: 
1) konferencja naukowa połączona z wykładami; 
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami; 
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja; 
4) książka, broszura, gazetka; 
5) prezentacja multimedialna; 
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; 
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7) happening, marsz; 
8) sesja dyskusyjna 
9) inna, za zgodą opiekuna. 

17. Realizacja projektu obejmuje: 
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły; 
2) opracowanie Karty Pracy Zespołu; 
3) zbieranie materiałów i ich selekcja; 
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym: 

a) określenie tematu, 
b)  określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej, 
c) określenie formy realizacji, 
d) określenie sposobu prezentacji; 
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele, 
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy, 
g) wyznaczenie kryteriów oceny. 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 
 
 
§§   99 aa ..   KK rr yy tt ee rr ii aa   oo cc ee nn yy   pp rr oo jj ee kk tt uu   ee dd uu kk aa cc yy jj nn ee gg oo ..   
 
1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową, premiowaną punktami dodatnimi zgodnie z §§ 17 ust. 6 

2. Ocena wynika z oceny trzech elementów: 

1) oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności: 

a) zawartość merytoryczna, treść, 
b) zgodność z tematem projektu, 
c) oryginalność, 
d) kompozycja, 
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych, 
f) estetyka i staranność, 
g) trafność dowodów i badań, 
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza. 

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: 

a) zaangażowanie ucznia, 
b) pomysłowość i innowacyjność, 
c) umiejętność pracy w grupie, 
d) udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań, 
e) stopień trudności zadań, 
f) terminowość wykonania przydzielonych zadań, 
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, 
h) pracowitość 
i) udział w prezentacji. 

3)  oceny prezentacji, w tym: 

a) poprawność językowa, 
b) słownictwo specjalistyczne, 
c) efekt artystyczny, 
d) atrakcyjność, 
e) estetyka, 
f) technika prezentacji, 
g) stopień zainteresowania odbiorów, 
h) poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom. 

3. Przy ogólnej ocenie ucznia za wkład w realizację projektu, nauczyciel ma uwzględnia samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez 
zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji. 

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

6. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę zachowania. 

7. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

 
§§   11 00 ..   KK ll aa ss yy ff ii kk aa cc jj aa   śś rr óó dd rr oo cc zz nn aa   ii   rr oo cc zz nn aa ..   
   
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  
        I   półrocze   -   od 01 września do 31 stycznia (jeżeli pierwszy września przypada w piątek lub sobotę to zajęcia rozpoczynają się 
                                w najbliższy poniedziałek po 1 września) 
       II   półrocze   -   od 01 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczną na koniec II pólrocza.  

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy 
uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego 
sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza. 
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5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się 
poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.  

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni 
zrealizowanych w danym półroczu, roku szkolnym jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.  

7. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) zebraniem Komisji Klasyfikacyjnej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
wpisują do dziennika elektronicznego przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych a wychowawcy klas informują ucznia o przewidywanej 
dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie zachowania. i odnotowują ten fakt w teczce wychowawcy. 

8. Wychowawca klasy, na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem Komisji klasyfikacyjnej, zobowiązany jest przekazać przynajmniej 
jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej ocenie niedostatecznej lub obniżonej 
ocenie zachowania podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.  

10. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu 
jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.  

11. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 10 są ocenami opisowymi. 

12. W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

13. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 12 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i 
umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma 
wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 
§  1 1 .  TT rr yy bb   ii   ww aa rr uu nn kk ii   uu zz yy ss kk aa nn ii aa   ww yy żż ss zz ee jj   nn ii żż   pp rr zz ee ww ii dd yy ww aa nn aa   rr oo cc zz nn ee jj   oo cc ee nn yy   zz   zz aa jj ęę ćć   
ee dd uu kk aa cc yy jj nn yy cc hh ..   
  
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa 
uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie reguluje § 8 ust. 3. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;  
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w 

trybie poprawy ocen niedostatecznych;  
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji  indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od 
ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 
   
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do 
poprawy oceny.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca 
lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 
przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 
poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń 
lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił 
uczeń w ramach poprawy.  
 
§§   11 22 ..   EE gg zz aa mm ii nn   kk ll aa ss yy ff ii kk aa cc yy jj nn yy ..     
  
1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust.1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych 
opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy 
wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku 
usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej 
lub nie kończy Szkoły. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 
uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, 
plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się 
także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo 
„niesklasyfikowana”. 

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, 
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 
obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
 
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza 
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 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. 

12. Przewodniczący komisji, o którym mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa 
w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia..  

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić 
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz § 13. 

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do 
egzaminów poprawkowych.  

 
§§   11 33 ..   EE gg zz aa mm ii nn   pp oo pp rr aa ww kk oo ww yy ..   
 
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć 
komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do 
wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. 
Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 8 według pełnej skali ocen. W 
przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny to uwzględniać. 

8. 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 jako egzaminatora innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 
w dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 14 ust. 1. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

13.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  
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14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają 
zastosowanie przepisy § 14 ust. 2 -10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
§§   11 44 .. SS pp rr aa ww dd zz ii aa nn   ww ii aa dd oo mm oo śś cc ii   ii   uu mm ii ee jj ęę tt nn oo śś cc ii   ww   tt rr yy bb ii ee   oo dd ww oo łł aa ww cc zz yy mm ..     
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 
mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 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 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 z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz 
ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust 2, w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 
  
§§   11 55 ..   OO cc ee nn aa   zz aa cc hh oo ww aa nn ii aa ..     
 
1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału 
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego 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.  

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:  

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.  

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:  

1. wzorowe  - wz; 
2. bardzo dobre  - bdb; 
3. dobre  - db; 
4. poprawne  - popr; 
5. nieodpowiednie - ndp; 
6. naganne  - ng.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo 
wyższej lub ukończenie Szkoły. 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia 
ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. W skład komisji wchodzą: 
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1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca oddziału; 
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;  
4) pedagog; 
5) psycholog; 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
7) przedstawiciel rady rodziców.  

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik 
głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, 
uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
§§   11 66 ..   TT rr yy bb   uu ss tt aa ll aa nn ii aa   oo cc ee nn yy   zz aa cc hh oo ww aa nn ii aa ..   

 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej lub ustnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu  
tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zgodnie z kryteriami 
przyznawania punktów dodatnich z zachowania. 

2.  Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z 
kryteriami przyznawania punktów dodatnich z zachowania. 

3.  Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział. 
4.  Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy. 
5.  Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed komisją klasyfikacyjną. 
6.  Wychowawca przedkłada komisji klasyfikacyjnej uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie. 
7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, 

(np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie 
oceny zachowania. 

 
§§   11 77 ..   PP uu nn kk tt oo ww yy   ss yy ss tt ee mm   oo cc ee nn yy   zz aa cc hh oo ww aa nn ii aa ..     
  
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu 
klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób. 

2. Śródroczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na podstawie zdobytych przez ucznia punktów w pierwszym półroczu. 
Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego półrocza i jest średnią arytmetyczną.  

Każdej ocenie odpowiada zakres punktów zgodnie z poniższą tabelą.  

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

Ocena 
Oznaczenie 

skrótowe 

Zakres punktów 

Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Wzorowe wz 251 i więcej 251 i więcej 

Bardzo dobre bdb 201-250 201-250 

Dobre db 101*(kredyt)-200 101*(kredyt)-200 

Poprawne pop 51-100 51-100 

Nieodpowiednie ndp 1-50 1-50 

Naganne ng Poniżej 0 Poniżej 0 

 

* kredyt oznacza, że uczeń na początku każdego półrocza ma 101 punktów 

3. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II 
półrocza bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio. 

4. Dodatkowe warunki  

1) ocena wzorowa – uczeń nie może otrzymać więcej niż 15 punktów ujemnych oraz niedostatecznej lub dopuszczającej oceny 
śródrocznej, rocznej lub końcowej. 

2) ocena  bardzo dobra - uczeń nie może otrzymać więcej niż 30 punktów ujemnych oraz niedostatecznej oceny śródrocznej, 
rocznej lub końcowej. 

3) dobra - uczeń nie może otrzymać więcej niż 40 punktów ujemnych oraz niedostatecznej oceny śródrocznej, rocznej lub 
końcowej. 

  
5. Zachowanie ucznia ocenia się według opisowych kryteriów przyznawania punktów dodatnich i ujemnych. Liczba przy wybranym 
zapisie oznacza ilość przyznanych uczniowi  punktów dodatnich lub ujemnych. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad 
określonych w kryteriach oceniania zachowania. 
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6. Kryteria przyznawania punktów dodatnich 
 

Lp. Kryterium 
Liczba 

 punktów 

I. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych /każdorazowo/. 1-10 

2. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w stroju galowym /każdorazowo/. 2 

3. Poczet sztandarowy /każdorazowo/. 5 

II. Udział w konkursach 

1. Za udział w etapie szkolnym (pod warunkiem uzyskania 50% możliwych punktów).                        5 

2. Za udział w etapie gminnym 10 

3. Za udział w etapie rejonowym (powiatowym) 15 

4. Za udział w etapie wojewódzkim  20 

5. Za udział w etapie ogólnopolskim 25 

III.  Osiągnięcia w konkursach 

1. I miejsce  15 

2.   II miejsce 10 

3. 
III miejsce 
Pozostałe miejsca nagradzane są dyplomami i wyróżnieniami 

5 

IV. Występy grupy tanecznej, teatralnej, wokalnej  

1. Za każdy występ na terenie szkoły w czasie zajęć oraz poza szkołą w czasie zajęć 1-10 

2. Za każdy występ poza szkołą czasie wolnym 1-15 

 
V. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

 

Zawody 

x Drużynowo Indywidualnie 

1. I miejsce 5 I miejsce 10 

2. II miejsce 4 II miejsce 9 

3. III miejsce 3 III miejsce 8 

4. - -  miejsca IV-X 3 
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5. Udział każdorazowo 5 Udział każdorazowo 5 

Uwaga Uczeń nie otrzymuje punktów za zawody sportowe, jeżeli w dniu następnym zgłosił nieprzygotowanie do zajęć 

VI. Czynny  i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole 

1. Udział w zajęciach kół  zainteresowań 1-10 

2. Dekoracje i przygotowanie szkoły na uroczystości szkolne lub okazjonalne 1-15 

3. Obsługa radiowęzła (cały okres) 1-10 

4. Prezentowanie wyników kółka zainteresowań ( występ, przygotowanie  wystawy, ) 5 

5. Projekt edukacyjny – dotyczy gimnazjum /za każdy projekt/ 1-15 

VII.  Praca na rzecz klasy 

1. Dekoracja klasy 1-10 

2. Systematyczna opieka nad klasowymi zwierzętami i kwiatami. 1-10 

3. Organizacja imprez klasowych i wyjść klasy /każdorazowo/ 5 

4. Aktywna praca w samorządzie klasowym  5-15 

5. Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego /w każdym półroczu/.  5 

VIII. Praca na rzecz szkoły 

1. Za wykonywanie prac w bibliotece /w każdym półroczu/. 5-10 

2. 

Zbiórka surowców wtórnych: 
Makulatura  
Baterie 
Plastikowe nakrętki  

 
1-10 

3. Systematyczna praca w samorządzie szkolnym.  5-15 

4. Organizacja dyskotek /każdorazowo/. 5-15 

5. Reagowanie na przejawy wandalizmu w trosce o mienie szkolne i indywidualne 10 

IX. Praca na rzecz innych 

1. Wolontariat – zależnie od czasu trwania i  poświęconego czasu 5-20 

2. Inne (udział w akcjach charytatywnych) 5-20 

3. 
Udokumentowana pomoc kolegom w nauce (efekty pomocy odzwierciedlone w ocenach)  
 

1-10 

4. Reagowanie na przejaw zła i nietolerancji (bójki, przejawy agresji, przemoc psychiczna) 10 
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X. Obowiązek szkolny 

1.  Za frekwencję 100 % /za każde półrocze/ 10 

2. Punktualność, brak spóźnień /za każde półrocze/ 40 

3. Efektywność w nauce 

średnia ocen 5,00 i powyżej 
średnia ocen z zakresu 4,75-4,99 
średnia ocen z zakresu 4,50-4,74 
średnia ocen z zakresu 4,00-4,49 
średnia ocen z zakresu 3,50-3,99 

25 
20 
15 
10 
5 

4. 
Średnia ocena zachowania ucznia wystawiona 
przez nauczycieli uczących w danej klasie 

wzorowa 
bardzo dobra 
dobra 

10 
8 
6 

5. 
Średnia ocena zachowania ucznia wystawiona 
przez kolegów z klasy (ocena koleżeńska) 

wzorowa 
bardzo dobra 
dobra 

10 
8 
6 

6. Samoocena ucznia 
wzorowa 
bardzo dobra 
dobra 

3 
2 
1 

 XI. Inne 

1. Punkty do dyspozycji dyrektora od -20 do +20 

2. Punkty do dyspozycji pedagoga i psychologa od -20 do +20 

3. Punkty do dyspozycji wychowawcy od -10 do +10 

4. Punkty do dyspozycji „innego nauczyciela” od -5 do +5 

 
7. Kryteria przyznawania punktów ujemnych    
 

Lp. KRYTERIA 
Punkty 
ujemne 

1. Przeszkadzanie na lekcjach /za każdą uwagę/ 5 

2. Niewykonanie poleceń nauczyciela /każdorazowo/ 1-5 

3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły /za każdą uwagę/ 10 

4. 
Wykonywanie nagrań dźwiękowych, filmowych z użyciem dyktafonów, telefonów komórkowych, 
kamer i innych urządzeń bez zgody zainteresowanego (nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły) 
/każdorazowo/ 

10 

5. 

Telefony komórkowe uczniowie  wyłączają po dzwonku na lekcję a po wejściu do klasy odkładają do 
wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.  
Naruszenie tej zasady lub używanie bądź zabawa telefonem komórkowych lub innym  urządzeniem  
telekomunikacyjnym, elektronicznym (np. smartfonem, tabletem, dyktafonem aparatem  
fotograficznym,  MP3, MP4 itp.) w czasie lekcji lub w bibliotece szkolnej. /każdorazowo/ 
Jednocześnie nauczyciel, który stwierdzi naruszenie tego kryterium  zatrzymuje telefon do depozytu, 
przekazuje go do sekretariatu skąd może go odebrać rodzic.  

5 

6. Ściąganie na lekcji, odpisywanie zadań domowych /każdorazowo/ 5 

7. Niewywiązywanie się z zobowiązań na rzecz szkoły /każdorazowo/ 
5 
 

8. Przetrzymywanie książek w bibliotece /jeden miesiąc/ 2 
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9. Niewłaściwe korzystanie ze stanowisk komputerowych w czytelni  1-5 

10. Ubliżanie koledze, koleżance, wyśmiewanie się z innych, wulgarne słownictwo /każdorazowo/ 10 

11. Bójka /każda/ 15 

12 Niewłaściwe zachowanie: w stołówce szkolnej, sklepiku, na wycieczce itp. /każdorazowe/ 10 

13. Niesportowa postawa w czasie zawodów lub niegodne reprezentowanie szkoły 5 

14. Nieusprawiedliwiona nieobecność na konkursie 5 

15 Zaśmiecanie otoczenia 5 

16. Niszczenie sprzętu, umeblowania szkolnego, budynku (plus zwrot kosztów naprawy)/każdorazowo/  5-20 

17. Niszczenie rzeczy innych osób  (oraz zwrot kosztów) /każdorazowo/ 5-20 
 

18. 

Brak stroju galowego -  w trakcie uroczystości szkolnych.  
- dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie 
- chłopcy - biała koszula, granatowe lub czarne spodnie wizytowe. 
/każdorazowo/ 

5 

19.  Niewłaściwe obuwie /każdorazowo/  1 

20. 
Nieodpowiedni  ubiór (np. odkryte ramiona, tułów, głęboki dekolt, zbyt krótkie spódnice i spodenki) 
/każdorazowo/ 

3 

21. 
Nieodpowiedni  wygląd  (np. makijaż, pomalowane paznokcie, tatuaż,  tipsy, zakładanie kolczyków w 
ciele poza uszami - peercing ) 

5 

22. 
Noszenie na terenie szkoły nakryć głowy, w tym również kapturów, oraz okularów 
przeciwsłonecznych, chyba że wymagają tego przyczyny zdrowotne. 

1 

23. Spóźnienia na lekcję /za każde nieusprawiedliwione/ 2 

24. Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna /wagary/ 10 

25. Każda nieusprawiedliwiona godzina zajęć dodatkowych (np. wyrównawczych) 5 

26. Opuszczanie  terenu szkoły /każdorazowo/ 5 

27. Oszukiwanie nauczycieli i pracowników szkoły 10 

28. Palenie papierosów lub posiadanie papierosów w tym e-papierosów 20 

29. 
Nieuczestniczenie w realizacji projektu edukacyjnego z wyjątkiem § 9 ust.3, lub odmówienie  udziału 
w projekcie lub nie wywiązanie się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i 
opiekunem projektu a jego postawa była lekceważąca zarówno do kolegów jak i opiekuna. 

150-300 

30. Przynoszenie, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, petarda itp.) 150-300 

31. Stwarzanie sytuacji, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu (użycie gazu łzawiącego, innych 
niebezpiecznych substancji) 

150-300 

32. 
 

Kradzież, wyłudzanie pieniędzy   150-300 

33. Fałszowanie podpisów i dokumentów 150-300 
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34. Picie alkoholu 150-300 

 
35. 

Posiadanie,  rozprowadzanie lub zażywanie środków odurzających 150-300 

36. Popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego nieujętych w kryteriach 150-300 

37. Zachowania obsceniczne czy nieobyczajne (drastyczne naruszenie norm obyczajowych i moralnych) 150-300 

38. Posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych 150-300 

39. 
Znieważanie pracowników szkoły: wulgaryzmy, obraźliwe epitety, niecenzuralne słowa, obelgi, 
zniewagi, szyderstwa, ośmieszanie, naśmiewanie się, ubliżanie. 

150-300 

40. 
Wykonywanie zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby (nauczycielowi, uczniowi lub innemu 
pracownikowi szkoły), tworzenie fotomontaży i rozpowszechnianie ich. 

150-300 

41. 
Umieszczanie w Internecie pogróżek, pomówień, wulgaryzmów, zdjęć, naruszanie dóbr osobistych  
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców z równoczesnym ujawnieniem wizerunku lub 
nazwisk. 

150-300 

42. 
Bullying, (terroryzm) terroryzm wśród rówieśników polegający na długotrwałym, uporczywym nękaniu 
lub zastraszaniu, poniżaniu, ośmieszaniu ucznia przez ucznia 

150-300 

43 

Notoryczne, powtarzające się: ubliżanie koledze, koleżance, wyśmiewanie się z innych, wulgarne 
słownictwo, aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły, bójki, niewłaściwe zachowanie na 
terenie szkoły, na wycieczce itp., niesportowa postawa w czasie zawodów lub niegodne 
reprezentowanie szkoły, niszczenie sprzętu, niszczenie rzeczy innych osób, umeblowania szkolnego, 
budynku, niewłaściwe obuwie, długie, wiszące kolczyki, makijaż, ubiór. 

150-300 

44. Pobicie z narażeniem zdrowia i życia 150-300 

 
 
§§   11 88 ..   PP rr oo mm oo ww aa nn ii ee   ii   uu kk oo ńń cc zz ee nn ii ee   SS zz kk oo łł yy ..   
 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 
szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 7.  

2. Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, musi opanować materiał z danego półrocza i uzyskać 
pozytywną ocenę u nauczyciela prowadzącego zajęcia, aby uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę. 
Nauczyciel w ustalony z uczniem sposób sprawdza, w jakim stopniu opanował on wiedzę i umiejętności z danego półrocza, ustala 
ocenę, wpisuje ją z bieżącą data w dzienniku elektronicznym, poprzez dodanie oceny śródrocznej poprawionej z wagą 5 oraz 
sporządza protokół wg załącznika nr 4. Nauczyciel wystawiając ocenę końcoworoczną musi upewnić się, czy uczeń otrzymał pozytywną 
ocenę z przedmiotu w I i II półroczu. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 i 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się: 

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

2) trudności i zaburzenia komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach 
kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 

3) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania; 
4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z 

zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 
5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się; 
6) niedojrzałość fizyczna; 

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po 
uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 
ucznia do klasy programowo wyższej, 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.  

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 
ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, 
zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak 
klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 
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10. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub 
kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację 
projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

12. Uczeń kończy gimnazjum, szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z 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 oceny 
niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i §§   11 55 ..   ust. 14. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia do 
egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

13. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocenę co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię albo etykę do średniej, o której mowa w ust. 8 i 10 wlicza się 
także oceny uzyskane z tych zajęć. 

15. 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). 
 
§§   11 99 ..   ŚŚ ww ii aa dd ee cc tt ww aa   ss zz kk oo ll nn ee   ii   ii nn nn ee   dd rr uu kk ii   ss zz kk oo ll nn ee ..   
 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, 
otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 
świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 
odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i 
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 
klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu w kl. 6 szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego 
otrzymuje zaświadczenie. 

7.  Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej 
potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego 
zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń.  

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje 
na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego 
zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się 
adnotacje „ dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć 
urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają 
wymianie.  

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji 
okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę 
wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły lub w kasie szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w 
wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 
wskazany przez dyrektora szkoły lub w kasie szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
 
 
§§   22 00 ..   EE gg zz aa mm ii nn   pp rr zz ee pp rr oo ww aa dd zz aa nn yy   ww   oo ss tt aa tt nn ii mm   rr oo kk uu   nn aa uu kk ii   ww   gg ii mm nn aa zz jj uu mm   
  
11 ..  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".  
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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. Egzamin w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.  

4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
angielskiego, niemieckiego.  

5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole 
jako przedmiotu obowiązkowego.  

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego 
uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.  

7. W deklaracji, o której mowa w ust. 7, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku ucznia, o którym mowa w ust 22 pkt 4.  

8. Deklarację, o której mowa w ust. 6, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
egzamin gimnazjalny.  

9. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, oraz informację  
o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy, uczniów 
przystępujących do egzaminu.  

10. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej, 

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia poradni  

12. Opinia, o której mowa w ust. 11, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, z tym że w przypadku 
uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

13. Opinię, o której mowa w ust. 11, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 30 
listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  

14. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić 
egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

15. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 10 i 11, 
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

16. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego 

17. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują 
kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 
egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

18. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu 
swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.  

19. 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. Mogą jednak przystąpić do tego 
egzaminu rodziców na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

20. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 
egzaminem są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego,  

21. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 20, jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.  

22. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.  

1) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego (humanistyczna) z zakresu: 

- historii i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 10, 11,14 czas trwania 
egzaminu może być przedłużony do 80 minut; 

- języka polskiego trwa 90 minut a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 10, 11,14 czas trwania egzaminu może 
być przedłużony do 135 minut; 

2)  Część druga egzaminu gimnazjalnego )matematyczno-przyrodnicza) z zakresu: 

- przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 10, 11,14 czas trwania 
egzaminu może być przedłużony do 80 minut; 
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- matematyki trwa 90 minut a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 10, 11,14 czas trwania egzaminu może być 
przedłużony do 135 minut; 

3) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie 
rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.  

4) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania 
egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w ust. 2, dla poziomu III.0.  

5) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu 
edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z 
zastrzeżeniem ust. 19. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w ust. 2, dla poziomu lll.1.  

6) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie 
spełniają warunku określonego w pkt. 5.  

23. Dla uczniów, o których mowa w ust. 10,11 i 14, czas trwania egzaminu gimnazjalnego w części trzeciej z języka obcego 
nowożytnego może być przedłużony do:  

1) 80 minut - w przypadku egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym; 

2) 90 minut - w przypadku egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

24. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

25. W przypadku gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem 
zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.  

26. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:  

1) przewodniczący; 
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 

27. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych 
kolejnych 20 uczniów.  

28. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w 
zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego - nauczyciele tego języka obcego 
nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  

29. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw 
zadań z nową kartą odpowiedzi.  

30. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia 
nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.  

31 W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w 
odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

32. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani 
korzystać z nich w tej sali.  

33. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

34. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

35. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz wyznaczeni obserwatorzy 

36. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.  

37. W przypadku:  

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający 
pracę pozostałym uczniom,  

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia 
jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej  części egzaminu 
gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 

38. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji 
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.  

39. W przypadkach, o których mowa w ust. 37 i 38, uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 
dyrektora komisji okręgowej.  

40. Jeżeli w trakcie ponownego przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:  

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub 
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3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 
uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia 
jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.  

41. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie 
przystąpił do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 
Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.  

42. W przypadkach, o których mowa w ust. 40 i 41, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego 
ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0".  

43. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę 
odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.  

44. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji 
okręgowej.  

45. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.  

46. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:  

1) języka polskiego; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) matematyki; 

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

47. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez 
egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez 
komisje okręgowe.  

48. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.  

49. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w 
ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 
egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w 
miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej, na takich samych zasadach.  

50. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę 
odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.  

51. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie egzaminu gimnazjalnego lub 
odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany 
wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 
egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

52. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona".  

53. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub 
jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

54. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na 
świadectwie ukończenia szkoły.  

55. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia 
komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

56. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół, przekazuje się 
niezwłocznie do komisji okręgowej.  

57. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację egzaminu gimnazjalnego, 
przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.  

 

§§   22 11 ..   SS zz cc zz ee gg óó łł oo ww ee   pp oo ss tt aa nn oo ww ii ee nn ii aa   rr ee gg uu ll aa mm ii nn uu ..   

1. Prawa ucznia. 

1) Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu 
wiadomości poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub specjalistycznej. 

2) Uczeń ma prawo do pomocy w nauce, jeżeli poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie 
nauki. Szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków w formie dodatkowych zajęć 
edukacyjnych.  

3) Uczeń ma prawo uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych, fakultatywnych i innych formach aktywności 
organizowanych przez szkołę. 
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4) Uczeń potrzebujący pomocy materialnej może ją uzyskać w miarę posiadanych środków (stypendium, zapomogę, dopłatę do 
obiadów) zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły. 

5) Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistycznej wg zasad określonych odrębnymi 
przepisami. 

6) Uczeń ma prawo do informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu przepisów o tajemnicy służbowej) o swoich 
kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych w celu otrzymania pomocy. Takie informacje nie mogą być  
w żadnym wypadku wykorzystywane bez jednoznacznej zgody zainteresowanego i nie mogą stanowić przedmiotu dyskusji 
szerszego grona osób chyba, że bezwzględnie wymaga tego sytuacja. 

7) Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyki). 

8)  Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania przez społeczność szkolną 
oraz poszanowania światopoglądu i wyznania. 

9) Uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i poglądów dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i 
religijnych, jednakże w sposób kulturalny i taktowny nienaruszający dobra i uczuć innych osób. Uczeń występujący w obronie 
praw uczniowskich określonych w regulaminie nie może być z tego powodu negatywnie oceniany. 

10) Uczeń ma prawo do ochrony swoich praw osobistych oraz zachowania w tajemnicy informacji (wiadomości) mogących 
naruszać dobra osobiste jego lub jego rodziny. 

11) Uczeń może wpływać na organizację wewnętrznego życia szkoły poprzez udział w działalności Samorządu Uczniowskiego 
oraz innych organizacji działających na terenie szkoły. 

12) Uczeń ma prawo do prezentowania własnej twórczości, m.in. poprzez redagowanie szkolnej gazetki, wystawy prac 
uczniowskich, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. 

13) Uczeń ma prawo do posiadania legitymacji szkolnej. 

14) Uczeń ma prawo do uzyskania w szkole karty rowerowej lub motorowerowej, po spełnieniu wymagań określonych w 
odrębnych przepisach. 

15) Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, po zajęciach, w czasie ferii, weekendów i przerw 
świątecznych. 

16)  Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach lekcyjnych z sali gimnastycznej, boiska i innych pomieszczeń 
szkoły, zgodnie z ich przeznaczeniem jednak po uzyskaniu zgody i pod nadzorem osoby upoważnionej, ze względu na 
bezpieczeństwo ucznia czy zabezpieczenie majątku szkoły. 

 

2. Obowiązki ucznia 

1) Uczeń jest zobowiązany do: 

a) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych; 

b) terminowego wykonywania zadań domowych; 

c) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki. 

2) Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej, a także godnie zachowywać się 
poza szkołą. W miejscach publicznych winien zachowywać się w sposób nienaruszający dobrego imienia szkoły. 

3) Uczeń ma obowiązek szanować i chronić środowisko naturalne. 

4) Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom dewastacji, kradzieży, niszczenia majątku szkolnego, dbać o 
porządek, ład i estetykę pomieszczeń i urządzeń szkolnych oraz terenów szkolnych. 

a) Rodzice uczniów ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci!  

b) Usunięcie zniszczeń winno nastąpić bez zbędnej zwłoki. 

c) Uczeń, który nagminnie doprowadza do świadomej dewastacji mienia szkolnego lub innych szkód na terenie Szkoły 
Podstawowej, oprócz odpowiedzialności materialnej rodziców ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną z przeniesieniem 
do innej szkoły włącznie. 

5) Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 

a) Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemne, telefoniczne lub osobiste oświadczenie rodziców 
ucznia złożone wychowawcy klasy w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny nieobecności. 

b) Szkoła nie może żądać, z zastrzeżeniem lit. c), usprawiedliwiania nieobecności ucznia dokumentami (zwolnieniami) 
wystawionymi przez lekarza. 

c) W przypadkach szczególnych (nadmierna absencja) wychowawca może żądać innej formy usprawiedliwienia, 
powiadamiając o tym i rodziców ucznia.  

d) O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje wychowawca klasy. W przypadku nieuznania przez wychowawcę 
usprawiedliwienia, rodzicom przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej. Dyrektor wydaje decyzję po 
wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

6) Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów. Niedopuszczalne są zachowania mogące 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

7) Uczeń ma obowiązek stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać innym uczniom w nauce, a szczególnie tym, 
którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych. 

8) Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy, Dyrektora lub innego pracownika szkoły o zaistniałych zagrożeniach 
dotyczących zdrowia lub życia. 
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9) Uczniowi nie wolno znęcać się, stosować przemocy fizycznej bądź psychicznej, naruszać nietykalności drugiej osoby. 

a) Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających, wymuszenia, wnoszenie na teren szkoły 
przedmiotów, narzędzi i środków stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i innych osób jest bezwzględnie 
zakazane. 
Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem zagrożonym najsurowszymi sankcjami wynikającymi z Regulaminu, jak 
również z przepisów prawa. 

10) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny 
winien być skromny i estetyczny. 

11) Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek noszenia stroju sportowego: 

a) wewnątrz budynku: koszulka, spodenki (wg kolorystyki uzgodnionej z nauczycielem w-fu) i tenisówki z białym spodem, 

b) na zewnątrz: w zależności od warunków atmosferycznych - koszulka, spodenki i obuwie sportowe lub dres i obuwie 
sportowe.  

c) Decyzję w sprawie obowiązującego na zajęciach stroju podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego. 

d) Obuwie sportowe używane na zewnątrz budynków nie może być używane wewnątrz budynków. 

12) Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań – między innymi: dyżur w 
klasie, na korytarzach, w szatni, itp. 

13) Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli i tradycji narodowych oraz kultywowania tradycji szkoły oraz swojej małej 
ojczyzny. 

14) Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem (galowym) i godnym zachowaniem następujących świąt 
państwowych i szkolnych: 

- Rozpoczęcie roku szkolnego, 
- Dzień Edukacji Narodowej, 
- Święto Niepodległości, 
- Święto Konstytucji 3 Maja 
- Pożegnanie absolwentów, 
- Zakończenie roku szkolnego 

oraz udział w : 
- imprezach teatralnych i filharmonicznych, 
- konkursach na terenie szkoły i poza nią, 
- egzaminach gimnazjalnych 
- Innych, wskazanych przez dyrektora szkoły 

 
 
§§   22 22 ..   NN aa gg rr oo dd yy ..   

1.  Społeczność szkolna nagradza ucznia za: 

1) rzetelną naukę i wzorową postawę uczniowską, 

2) wybitne osiągnięcia w nauce i działalności pozalekcyjnej szkoły, 

3) działalność społeczną na rzecz szkoły. 

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

1) pochwały udzielonej indywidualnie lub na forum klasy, 

2) pochwały udzielonej na forum Szkoły podstawowej, 

3) dyplomu (np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, działalność społeczną, itp.) 

4) nagrody rzeczowej, 

5) odznaki: 

 „SREBRNA STALÓWKA”, 

„ZŁOTA STALÓWKA”, 

   „ZŁOTA STALÓWKA Z LAUREM”. 

 

 

 „SREBRNE PIÓRO”, 

 „ZŁOTE PIÓRO”, 

 „SREBRNA SOWA”, 

 „ZŁOTA SOWA”,  

 „ZŁOTA SOWA Z LAUREM”. 

 „SREBRNA SOWA”, 

 „ZŁOTA SOWA”,  

 „ZŁOTA SOWA Z LAUREM”.  

 

uczniowie kl. 4-8 SP 
 

uczniowie kl. I – III SP 

 

uczniowie kl. II – III Gimnazjum 
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7) wpisania nazwiska ucznia do kroniki szkoły, 

a ponadto: 

8) świadectwa ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem, 

9) świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

3. Wykonanie: 

1) Odznakę: „BRĄZOWA STALÓWKA” otrzymuje uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej, który na koniec roku osiągnął bardzo 
dobre wyniki w nauce i cechuje się nienaganną postawą uczniowską. 

2) Odznakę: „SREBRNA STALÓWKA” otrzymuje uczeń klasy 2-3 szkoły podstawowej, który wcześniej otrzymał odznakę 
„BRĄZOWA STALÓWKA” oraz na koniec roku osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i cechuje się nienaganną postawą 
uczniowską. 

3) Odznakę: „ZŁOTA STALÓWKA” otrzymuje uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który wcześniej otrzymał odznakę „SREBRNA 
STALÓWKA” oraz na koniec roku osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i cechuje się nienaganną postawą uczniowską. 

4) Odznakę: „SREBRNE PIÓRO” otrzymuje uczeń klasy 4-8 szkoły podstawowej, który na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

5) Odznakę: „ZŁOTE PIÓRO” otrzymuje uczeń klasy 5-8 szkoły podstawowej, który uprzednio otrzymał odznakę „SREBRNE 
PIÓRO” oraz na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

6) Odznakę: „SREBRNA SOWA” otrzymuje uczeń klasy 6-8 szkoły podstawowej, który uprzednio otrzymał odznakę „ZŁOTE 
PIÓRO” oraz na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

7) Odznakę: „ZŁOTA SOWA” otrzymuje uczeń klasy 7-8 szkoły podstawowej, który uprzednio otrzymał odznakę „SREBRNA 
SOWA” oraz na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

8) Odznakę: „ZŁOTA SOWA Z LAUREM” otrzymuje uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który uprzednio otrzymał odznakę 
„ZŁOTA SOWA” oraz na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

9) Odznakę: „SREBRNA SOWA” otrzymuje uczeń gimnazjum, który na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

10) Odznakę: „ZŁOTA SOWA” otrzymuje uczeń gimnazjum, który uprzednio otrzymał odznakę „SREBRNA SOWA” oraz na 
koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

11) Odznakę: „ZŁOTA SOWA Z LAUREM” otrzymuje uczeń gimnazjum, który uprzednio otrzymał odznakę „ZŁOTA SOWA” oraz 
na koniec roku uzyskał: 

- średnią ocenę z przedmiotów nie mniejszą niż 4,5 i jednocześnie nie otrzymał z przedmiotów oceny niższej od dostatecznej; 
- najwyższe oceny z zachowania (wz, bdb); 
- wysoką ocenę za pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

4. Decyzję o wyróżnieniu ucznia podejmuje wg kompetencji wychowawca, dyrektor szkoły.  

5. Uzyskanie nagrody winno być odnotowane w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy). 

  

§§   22 33 ..   KK aa rr yy ..   

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły Podstawowej, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także naruszenie 
porządku szkolnego uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) naganą wychowawcy klasy z zawieszeniem w prawach ucznia klasy  do 2 miesięcy 

3) naganą Dyrektora szkoły Podstawowej; 

4) zawieszeniem w prawach ucznia szkoły: do 3 miesięcy; 
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2. Za szczególnie rażące naruszenie porządku szkolnego uczeń może być: 

1)  zawieszony w prawach ucznia szkoły:  do 6 miesięcy; 

2)  przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole; 

3)  przeniesiony dyscyplinarnie do innej szkoły. 

3. Decyzję o ukaraniu ucznia podejmuje wg kompetencji wychowawca, dyrektor, Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły,  

4. Ukaranie winno być odnotowane w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen). 

5. Wykonanie kary 

1) UPOMNIENIE ma formę ustną, bezpośrednią. 

2) NAGANA wychowawcy klasy ma formę ustną z wpisem do dziennika lekcyjnego skutkuje ZAWIESZENIE W PRAWACH 
UCZNIA KLASY polega na ograniczeniu praw ucznia na forum klasy (zakazie uczestnictwa w imprezach, uroczystościach 
oraz wycieczkach klasowych). 

3) NAGANA  Dyrektora Szkoły ma formę pisemną, jest podana do wiadomości uczniów i zapisana w dzienniku lekcyjnym. 

4) ZAWIESZENIE W PRAWACH UCZNIA SZKOŁY polega na ograniczeniu praw ucznia (zakazie uczestnictwa w imprezach, 
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz wycieczkach). 

5) PRZENIESIENIE DO KLASY RÓWNOLEGŁEJ na okres minimum jednego półrocza lub na stałe. 

6) PRZENIESIENIE DYSCYPLINARNE DO INNEJ SZKOŁY – przez kuratora oświaty, na wniosek dyrektora szkoły. 

6. O karach wymienionych w ust. 1 i 2, wychowawca klasy informuje rodziców w formie pisemnej. 

7. Uczniowi, który otrzymał karę „NAGANY WYCHOWAWCY”, obniża się ocenę półroczną zachowania o jeden stopień w skali. 

8. Uczeń, który otrzymał karę „NAGANY DYREKTORA SZKOŁY”, nie może otrzymać oceny zachowania półrocznej, rocznej lub 
końcowej wyższej niż „nieodpowiednia”. 

9. Uczeń, który otrzymał karę „ZAWIESZENIA W PRAWACH UCZNIA”, „PRZENIESIENIA DO KLASY RÓWNOLEGŁEJ” lub 
„PRZENIESIENIA DYSCYPLINARNEGO DO INNEJ SZKOŁY” nie może otrzymać oceny zachowania półrocznej rocznej lub końcowej 
wyższej niż „naganna”. 

10. Ocena półroczna zachowania wpływa na ocenę roczną (końcową) zachowania, ponieważ jest liczona jako średnia arytmetyczna 
uzyskanych punktów z całego roku szkolnego. 

11. Kary mogą być anulowane, przez organ udzielający lub przez Dyrektora szkoły podstawowej za wyjątkiem kary „PRZENIESIENIA 
DYSCYPLINARNEGO DO INNEJ SZKOŁY”. 

12. Po ujawnieniu przewinienia należy: 

1) ustalić okoliczności i następstwa zdarzenia oraz motywy działania i stopień nasilenia złej woli ucznia, 

2) zapoznać się z informacjami o zachowaniu ucznia odnotowanymi w dzienniku lekcyjnym lub innym dokumencie, 

3) umożliwić uczniowi złożenie wyjaśnienia. 

13. Karę wymierza się tylko wówczas, gdy inne sposoby oddziaływania wychowawczego są niewystarczające, zwłaszcza wtedy, gdy 
zawiodły uprzednio zastosowane środki wychowawcze. 

14. Jeżeli w wyniku przewinienia uczeń spowodował szkodę materialną, jest obowiązany (jego rodzice lub prawni opiekunowie) do 
naprawienia tej szkody, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

15. Ukaranie powinno nastąpić w możliwe najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości  
o zdarzeniu. 

16. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada indywidualnej odpowiedzialności, tzn. karać można tylko osoby, które popełniły 
wykroczenie, stosownie do stopnia ich zawinienia z wyjątkiem sytuacji ukrywania sprawcy przez zespół klasowy wówczas 
odpowiedzialność za szkody ponosi cała klasa. 

17. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów można zastosować karę pracy fizycznej na rzecz szkoły. 

 

§§   22 44 ..   WW yy rr óó żż nn ii ee nn ii aa   dd ll aa   rr oo dd zz ii cc óó ww ..   

1. List gratulacyjny – otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjum (klas programowo 
najwyższych), którzy otrzymali odznaki:  

    „ZŁOTA STALÓWKA” 

    „ZŁOTA SOWA Z LAUREM”  

2. Podziękowanie – otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjum (klas programowo 
najwyższych), za pomoc w organizacji zajęć wychowawczo - opiekuńczych, pracę lub darowiznę na rzecz szkoły. 

 

§§   22 55 ..   RR zz ee cc zz nn ii kk   PP rr aa ww   UU cc zz nn ii aa   

1. W celu koordynowania działalności związanej z promocja i ochrona praw ucznia i dziecka wynikających z obowiązującego prawa 
powołuje się Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Rzecznikiem Praw Ucznia może być osoba wybrana spośród nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Szkoły 
Podstawowej. 
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3. Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogól uczniów w głosowaniu powszechnym, jego zadania określa Rada Pedagogiczna na wniosek 
Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

4. Rzecznika Praw Ucznia składa Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców dwa razy w roku informację nt. przestrzegania wobec 
uczniów szkoły praw ucznia i dziecka. 

5. Czas trwania kadencji Rzecznika Praw Ucznia trwa trzy lata.  

6. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Radę Pedagogiczną na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora 
szkoły. 

7. W przypadku naruszenia praw ucznia określonych w statucie i regulaminie szkoły, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), 
wychowawca klasy, a także Rada Samorządu Uczniowskiego mogą złożyć skargę. 

8. Skarga może być wniesiona na piśmie lub ustnie do Rzecznika Praw Ucznia, do którego zadań należy m.in. uzyskanie wyjaśnień 
dotyczących spraw spornych od właściwych organów szkoły lub osób. 

9. Skarga powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od jej złożenia, chyba że okoliczności sprawy 
wymagają dłuższego postępowania. 

 

§§   22 66 ..   PP oo ss tt aa nn oo ww ii ee nn ii aa   kk oo ńń cc oo ww ee   

1. Regulamin SZWO (tekst jednolity) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z wyjątkiem: 
2. Regulamin WZO wymaga uchwaleniu, przez Radę Pedagogiczną, i zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
3. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek organów szkoły, przy zachowaniu trybu przewidzianego do jego 

uchwalania. 
4. Zasady organizacji w szkole uroczystości państwowych, regionalnych i szkolnych określa „Ceremoniał Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi”



Załącznik nr 1 

 

Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 

 
Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ......................................................................... 

Egzaminator: :  .........................................................................  

Członkowie:  ......................................................................... 

......................................................................... 

.........................................................................  

   

przeprowadziła w dniu ......................................................... sprawdzian wiadomości i umiejętności dla ucznia 

.................................................................................................... z klasy .......................................  z przedmiotu 

................................................... w zakresie materiału ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………................................................................................................................................................... 

na koniec roku szkolnego .............................................. . 

 

W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadanie):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych Komisja ustaliła  

łączną ocenę egzaminu na : .......................................................................................... . 

 

 

Do protokołu dołącza się: 

1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 

2. Wykaz ocen za poszczególne zadania ustne. 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:          Podpis egzaminatora:           Podpis Przewodniczącego Komisji: 
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Załącznik nr 2 

 

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego 

 
Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ......................................................................... 

Egzaminator: :  .........................................................................  

Członkowie:  ......................................................................... 

 ......................................................................... 

 .........................................................................  

   

przeprowadziła w dniu ................................................................ egzamin klasyfikacyjny dla ucznia 

.................................................................................................. z klasy ............................................ z przedmiotu 

............................................................... w zakresie materiału ....................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

za półrocze .......................................... roku szkolnego .............................................. . 

 

 

W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadanie):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych Komisja ustaliła  

łączną ocenę egzaminu na : .......................................................................................... . 

 

 

Do protokołu dołącza się: 

1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 

2. Wykaz ocen za poszczególne zadania ustne. 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:          Podpis egzaminatora:           Podpis Przewodniczącego Komisji: 
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Załącznik nr 3 

Protokół z egzaminu poprawkowego 

 

 
Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ......................................................................... 

Egzaminator: :  .........................................................................  

Członkowie:  ......................................................................... 

......................................................................... 

 .........................................................................  

   

przeprowadziła w dniu ...................................................................... egzamin poprawkowy dla ucznia 

……….................................................................................. z klasy ............................... z przedmiotu ............................................. 

w zakresie materiału ....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

za półrocze .......................................... roku szkolnego .............................................. . 

 

 

 

W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadanie):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych Komisja ustaliła  

łączną ocenę egzaminu na : .......................................................................................... . 

 

 

Do protokołu dołącza się: 

1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 

2. Wykaz ocen za poszczególne zadania ustne. 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:          Podpis egzaminatora:           Podpis Przewodniczącego Komisji: 



Załącznik nr 4 

Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 

(poprawa niedostatecznej oceny śródrocznej) 

 
 

Nauczyciel prowadzący zajęcia – egzaminator ………………………………………………………………………….. 

  

  

   

przeprowadził w dniu ……………………… sprawdzian wiadomości i umiejętności dla ucznia …………….…………………………………………………… 

z klasy ……………………… z przedmiotu ……………………………….……………………….. 

w zakresie materiału 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego ………………………………………………. 

 

W części pisemnej wyznaczono następujące tematy (zadania), terminy zaliczenia i oceny cząstkowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań), terminy zaliczenia i oceny cząstkowe,: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadań) ustalił 

łączną ocenę śródroczną na : …………………………………………………………………… 

 

Do protokołu dołącza się: 

1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 

2. Wykaz ocen za poszczególne zadania ustne. 

 

 

 
Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia ………………………………………………………………… 


