
Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Romualda Traugutta w Chojnicach

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.),

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

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

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959) – akt uchylony,

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz.U z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 1

1. Szkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Gimnazjalnymi im. Romualda Traugutta w Chojnicach.

2. Organizacja roku szkolnego obejmuje trzy trymestry:

1) I trymestr – wrzesień–listopad,
2) II trymestr – grudzień–marzec,
3) III trymestr – kwiecień–sierpień.

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

1



2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania
uwzględniających tę podstawę.

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

4. Podział na zespoły klasowe odbywa się niezależnie od wyników nauczania i zachowania.

§ 3

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
jak powinien się dalej uczyć,

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych trymestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie trymestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz trymestralnej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,

7) ustalanie rocznych (trymestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej
zachowania według skali, o której mowa w § 10, 11, 12,
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8) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(trymestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania,

9) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje:

1) wiadomości i umiejętności przedmiotowe wynikające z przyjętego zestawu
programów nauczania,

2) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania procesu uczenia się,
3) umiejętności komunikacyjne:

a) komunikowanie się z innymi ludźmi,
b) poszukiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji,
c) prezentowanie własnych opinii i poglądów,
d) posługiwanie się technologią informacyjną;

4) umiejętności rozwiązywania problemów,
5) umiejętność pracy zespołowej,
6) umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

§ 4
Sposoby informowania rodziców

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 15 września,
informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych
(trymestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
zawartych w jednolitym dla każdego przedmiotu przedmiotowym systemie oceniania
(PSO), stanowiącym integralną część wewnątrzszkolnego systemu oceniania i
będącego w zgodzie z jego zapisami,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (trymestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
4) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje rodziców

(prawnych opiekunów) z treścią WSO; fakt przekazanej informacji zapoznania się
z dokumentacją szkolną potwierdza się podpisem każdego z rodziców obecnych na
spotkaniu z wychowawcą danej klasy.
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2. Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną wychowawca umieszcza w dzienniku lub
zeszycie przedmiotowym ucznia. Dodatkowo wychowawca informuje rodzica (opiekuna
prawnego) o zagrożeniu oceną niedostateczną w formie telefonicznej lub mailowej.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

4. W szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców)
z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1) kontakty bezpośrednie:

a) zebranie ogólnoszkolne,
b) zebranie klasowe,
c) indywidualna rozmowa (np. podczas dyżurów nauczycielskich);

2) kontakty pośrednie:

a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna, e-mailowa,
c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
d) informacje przekazywane za pomocą e-dziennika.

5. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów
z rodzicami (prawnymi opiekunami), w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych
konkretnego ucznia.

§ 5
Zasady oceniania

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

1) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę na piśmie,

2) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole,

3) ocenianiu podlegają:

a) wypowiedzi i odpowiedzi ustne,
b) prace pisemne, w tym sprawdziany,
c) zadania domowe,
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d) pozostałe formy aktywności ucznia podczas zajęć, na których realizowane są treści
programowe;

4) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne w terminie najpóźniej w ciągu 14 dni
od daty sprawdzianu:

a) nauczyciel omawia podczas lekcji,
b) pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)

po uprzednim uzgodnieniu przez nauczyciela terminu ich zwrotu;

5) prace uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego,
6) oceny wystawione przez nauczyciela powinny być skomentowane tak, aby uczeń

uzyskał informację, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób
powinien dalej pracować nad poprawą wyników:

a) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia,

b) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia,

c) nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do
wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego;

7) komentarz nauczyciela powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia,
powinien uwzględniać jego wysiłek, a także pozytywne elementy jego wiedzy.

§ 6
Procedury oceniania

1. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia.
2. Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinien być znany uczniom na tydzień przed jego

przeprowadzeniem.
3. Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące materiał dwóch lub trzech

lekcji mogą odbywać się bez zapowiedzi.
4. Ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje

i może odbywać się bez zapowiedzi.
5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma prawo do

jednorazowej poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
6. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo

przystąpić do niego w późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.
7. Poprawione i ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać (do wglądu) w terminie

siedmiu dni od daty ich przeprowadzenia. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może ulec
wydłużeniu do dwóch tygodni.
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8. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie niekorzystnej dla ucznia cząstkowej
oceny w trybie ustalonym z uczniem.

9. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50 proc. zajęć z danego przedmiotu, może to stanowić
podstawę do nieklasyfikowania ucznia.

10. Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów
o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.

11. Oceny klasyfikacyjne nauczyciel jest zobowiązany wystawić na tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

12. W tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjną radę pedagogiczną nauczyciel ma prawo
dokonać zmiany przewidywanej oceny (weryfikacja wiedzy dotyczyć powinna całego
materiału). Dotyczy to ocen zarówno pozytywnych, jak i niedostatecznych, o których
rodzice byli powiadomieni na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

13. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z tym że roczna
klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

14. Realizacja treści nauczania języków obcych: jeśli język obcy jest realizowany zgodnie
z ramowym planem nauczania i z obowiązującą podstawą programową, wówczas ocena
trymestralna i roczna jest wliczana do średniej ocen ucznia. Uczeń ma prawo wyboru
języka obcego na egzaminie zewnętrznym, jeśli realizacja treści nauczania tego języka
jest zgodna z ramowym planem nauczania i podstawą programową.

§ 7

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.

4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, a który nie posiada orzeczenia lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej. Indywidualizacja pracy
z tym uczniem odbywa się na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
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§ 8

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

2. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.

3. Dyrektor szkoły może zwolnić 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.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie trymestralnej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie
opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia
ustalenie trymestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

9. 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.

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, 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.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.

7



§ 9

1 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie
może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

2 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.

3 W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

§ 10
Skala ocen

1 Oceny bieżące, trymestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 2:

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.

Nauczyciele mogą wzmacniać lub osłabiać oceny cząstkowe poprzez stawianie + i –. Taki
zapis graficzny jest tylko informacją motywującą dla ucznia. Nie stosuje się tej zasady
w ocenianiu trymestralnym i rocznym.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo
dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

3. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.

5. Oceny bieżące oraz trymestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
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7. Ustala się następującą skalę oceniania (punkty/procenty – ocena):

a) 0,00-1,74 niedostateczny

b) 1,75-2,74 dopuszczający

c) 2,75-3,74 dostateczny

d) 3,75-4,74 dobry

e) 4,75-5,74 bardzo dobry

f) 5,75-6,00 celujący

8. Oceny roczne należy zapisywać w dzienniku i w arkuszu ocen w pełnym brzmieniu.
9. Na użytek e-dziennika ustala się ogólne kategorie ocen:

1) prace klasowe/kontrolne,
2) sprawdziany,
3) odpowiedzi ustne,
4) kartkówki,
5) aktywność,
6) prace domowe.

10. Do oceny rocznej wlicza się średnie cząstkowych ocen ważonych z całego roku.
11. Wagi przypisane do form oceniania zawarte są w PSO.

§ 11
Kryteria ocen

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
b) proponuje rozwiązania oryginalne, w pełni obejmujące materiał programowy,
c) nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do

rzeczywistości, jego wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością
myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy,

d) ocena celująca śródroczna i roczna stanowi 100 proc. opanowania przez ucznia
treści nauczania;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania,
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub

praktyczne przewidziane programem nauczania w danej klasie;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą
programową,

b) wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu trudnych problemów;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) opanował tylko w części podstawę programową, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć
edukacyjnych w ciągu dalszej nauki,

b) samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane
w programie zajęć edukacyjnych;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć
edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zajęć edukacyjnych danego
przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zagadnienia z podstawy programowej
o elementarnym stopniu trudności.

2. Na życzenie rodziców i uczniów oceny bieżące oraz trymestralne i roczne oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także trymestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być
ocenami opisowymi.

3. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania..

§ 12
Kryteria oceniania zachowania

1. Trymestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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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.

2. Trymestralną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.

3. Trymestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

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

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 5

pkt 1,
3) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

1) wypełnianiu przez ucznia obowiązków ucznia,
2) jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób,
3) udziale w życiu klasy, szkoły, środowiska.

7. Zasady ogólne:

1) trymestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; przy
ustalaniu oceny zachowania wychowawca powinien uwzględnić opinię:
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a) samorządu klasowego,
b) nauczycieli,
c) innych pracowników szkoły,
d) organizacji i instytucji pozaszkolnych oraz przeprowadzić sondaż wśród uczniów

i pisemną samoocenę ucznia w sprawie jego zachowania przed wystawieniem
oceny ostatecznej;

2) ocenę zachowania wychowawca klasy ogłasza uczniom na tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady,

3) uczeń, jego rodzice oraz samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy klasy
o ponowne ustalenie oceny zachowania:

a) odwołanie takie należy złożyć na co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem rady
pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b) wystawiona ponownie przez wychowawcę ocena jest ostateczna i nie może być
uchylona ani zmieniona drogą administracyjną,

c) w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, jej ustalenie
następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji (§ 17 ust. 2 pkt 2);

4) za ocenę wyjściową dla uczniów przyjmuje się ocenę dobrą.

8. Zasady szczegółowe:

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

- uczęszcza na wszystkie Msze św. wyznaczone przez Kapitułę Szkoły (w pierwszy piątek
miesiąca i raz w dni powszednie),

- uczestniczy we wszystkich uroczystościach, imprezach wyznaczonych dodatkowo przez
Kapitułę Szkoły,

- ma wszystkie godziny usprawiedliwione,

- nie spóźnia się na lekcje i kwadranse,

- uczestniczy we wszystkich „kwadransach”,

- regularnie chodzi na lekcje, wywiązuje się rzetelnie ze wszystkich obowiązków szkolnych,

- jest aktywny w życiu szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- jest koleżeński, uprzejmy,
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- gdy widzi potrzebę pomocy innym, to udziela jej,

- jest zdyscyplinowany, nie wymaga pouczeń,

- nosi na co dzień w szkole strój szkolny, a w święta szkolne i uroczystości religijne
przewidziane kalendarzem szkolnym – szkolny strój galowy,

- po szkole ubiera się w strój schludny i przyzwoity, nie obrażający godności człowieka, nie
prowokujący płci przeciwnej (np. obcisłe, krótkie bluzeczki odkrywające pępek),

- zachowuje kulturę słowa i reaguje na wulgarność innych uczniów,

- dba o higienę osobistą,

- troszczy się o mienie szkoły,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów,

- nie ma nałogów.

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

- uczęszcza na wszystkie Msze św. wyznaczone przez Kapitułę Szkoły,

- uczestniczy w uroczystościach, imprezach wyznaczonych dodatkowo przez Kapitułę Szkoły,

- uczestniczy w „kwadransach” (osoby dojeżdżające mają prawo się spóźniać),

- jest koleżeński, uprzejmy,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych,

- zachowuje kulturę słowa,

- dba o higienę osobistą,

- nosi na co dzień w szkole strój szkolny, a w święta szkolne i uroczystości religijne
przewidziane kalendarzem szkolnym – szkolny strój galowy,

- po szkole ubiera się w strój schludny i przyzwoity, nie obrażający godności człowieka, nie
prowokujący płci przeciwnej (np. obcisłe, krótkie bluzeczki odkrywające pępek),

- troszczy się o mienie szkoły,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

- nie ma nałogów,

13



- jest zdyscyplinowany,

- uczestniczy w życiu szkoły,

- ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione.

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

- uczęszcza na wszystkie Msze św. wyznaczone przez Kapitułę Szkoły,

- uczestniczy w galowym stroju w większości uroczystości wyznaczonych przez Kapitułę
Szkoły,

- ma opuszczony maksymalnie jeden dzień bez usprawiedliwienia,

- sporadycznie spóźnia się na „kwadranse”,

- jest koleżeński, uprzejmy,

- zachowuje kulturę słowa,

- dba o higienę osobistą,

- nosi strój szkolny,

- po szkole ubiera się w strój schludny i przyzwoity, nie obrażający godności człowieka, nie
prowokujący płci przeciwnej (np. obcisłe, krótkie bluzeczki odkrywające pępek),

- troszczy się o mienie szkoły,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów,

- nie ma nałogów.

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

- sporadycznie uczestniczy we Mszach św. wyznaczonych przez Kapitułę Szkoły,

- opuszcza większość uroczystości wyznaczonych przez Kapitułę Szkoły,

- wykazuje małą aktywność w życiu szkoły,

- nie nosi stroju galowego podczas uroczystości wyznaczonych przez Kapitułę Szkoły,

- rzadko nosi strój szkolny na co dzień,
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- sporadycznie uczestniczy w „kwadransach”, czasami się na nie spóźnia,

- spóźnia się na lekcje,

- czasami zachowuje się niewłaściwie wobec kolegów, koleżanek w szkole oraz pracowników
szkoły,

- wymaga upomnień,

- stara się nie używać wulgaryzmów,

- dba o higienę osobistą,

- troszczy się o mienie szkoły,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

- rzadko bywa na Mszy św. wyznaczonej przez Kapitułę Szkoły,

- był przynajmniej na dwóch uroczystościach wyznaczonych przez Kapitułę Szkoły,

- uczęszcza na zajęcia nieregularnie, notorycznie unika poszczególnych przedmiotów,
sprawdzianów wiadomości,

- uchyla się od prac na rzecz szkoły,

- jest konfliktowy, agresywny,

- demoralizuje innych,

- nie reaguje na uwagi,

- używa wulgaryzmów,

- niszczy umyślnie mienie szkoły,

- naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

- niszczy swoje zdrowie nałogami,

- nie nosi stroju szkolnego na co dzień, albo nosi go bardzo rzadko,

- po zajęciach lekcyjnych chodzi w stroju nieprzyzwoitym i nieschludnym, obrażającym
godność człowieka.
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6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- kradnie w szkole (np. telefony itp.)

- wchodzi w konflikt z prawem,

- nie chodzi na lekcje (dużo wagaruje)

- ma nałogi, namawia innych uczniów do zażywania różnych używek,

- nie szanuje nikogo w szkole,

- posiada lekceważący stosunek do nauczycieli, uczniów oraz mienia szkoły

- jest konfliktowy, agresywny, stosuje przemoc wobec innych,

- używa wulgaryzmów,

- naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

- nie dba o swoją kulturę osobistą,

- nie chodzi w stroju szkolnym na co dzień,

- nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych wyznaczonych przez Kapitułę Szkoły,

- po zajęciach lekcyjnych chodzi w stroju nieschludnym i nieprzyzwoitym, obrażającym
godność drugiego człowieka,

- nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków szkolnych.

§ 13
Klasyfikacja

1. Trymestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a
trymestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy, po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Trymestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(trymestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. Klasyfikacja (trymestralna) roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
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ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu (trymestralnych) rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i (trymestralnej) rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali, o której mowa w § 10 i § 12 (zajęcia edukacyjne § 10,
zachowanie § 12 WSO).

4. Klasyfikacja (trymestralna) roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
(trymestralnych) rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i (trymestralnej)
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 10 i § 12.

5. Przed rocznym (trymestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (trymestralnych) ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania w terminie co najmniej siedmiu dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

6. Informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o trymestralnych i rocznych
ocenach z zajęć edukacyjnych jest zadaniem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela
przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen.

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

9. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii.

§ 14
Ocenianie bieżące

1. Informacje o postępach w nauce uczniów gromadzone są na bieżąco w:

1) dzienniku elektronicznym lub tradycyjnym,
2) dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują systematyczną informację
o osiągnięciach ucznia w formie pisemnej podczas klasowych zebrań wychowawcy
z rodzicami przynajmniej raz w danym trymestrze oraz na bieżąco za pomocą e-dziennika.

3. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez cały okres jego nauki indywidualny arkusz
ocen, którego wzór i zasady prowadzenia określają odrębne przepisy.
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4. Formami gromadzenia informacji przez nauczyciela przedmiotu (indywidualnej
i zbiorowej) są:

1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania
i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie
i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna),

2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie
bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym albo w zeszycie lub arkuszu
ćwiczeń,

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe;
sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych
(wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów),

4) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; szacowanie i wartościowanie
wytworów pracy uczniów,

5) testy i ćwiczenia sprawnościowe,
6) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

5. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj.
równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania), zarówno bieżące, jak
i trymestralne, roczne oraz etapowe, w różnych formach oraz w warunkach
zapewniających obiektywność oceny.

6. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć
edukacyjnych i ich specyfiki:

1) jedna–dwie godz. tygodniowo – co najmniej trzy oceny na trymestr,
2) trzy godz. tygodniowo – co najmniej pięć ocen na trymestr,
3) cztery–pięć godz. tygodniowo – co najmniej siedem ocen na trymestr.

7. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać
ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia
w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia
z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

8. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć
uczniów, przeprowadza się w ciągu roku szkolnego (etapu kształcenia) według
harmonogramu badań osiągnięć uczniów, ustalonego w planie nadzoru pedagogicznego
gimnazjum. Konieczne jest tutaj opracowanie wyników testów i ich analiza.

9. W klasach:

1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn losowych
uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to
w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; miejsce i termin pisania
sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia,
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2) nauczyciel ma prawo odpytać bez zapowiedzi z przewidzianego sprawdzianem
zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej
i nie usprawiedliwił swojej nieobecności,

3) poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch
tygodni od daty rozdania prac; miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala
nauczyciel na wniosek ucznia; dla „kartkówek” nie przewiduje się poprawiania
stopnia,

4) stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do
dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu. Ocena
z poprawy sprawdzianu posiada tę samą wagę co sprawdzian właściwy,

5) nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę
punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do
otrzymania każdej oceny,

6) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi
na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu
odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny
niedostatecznej,

7) na koniec trymestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego
(zaliczeniowego).

10. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być
podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac
nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub
dobrą, ale nie gorszą.

§ 15
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji trymestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą.
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6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej
na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane
przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

7. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

9. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż
na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym trymestrze (roku szkolnym).

10. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć
dydaktycznych w danym trymestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

komisji.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:

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

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.

13. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka
obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego
języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
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14. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego
dnia.

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

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska
osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko
ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (trymestralna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

§ 16
Egzamin sprawdzający

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.

5. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu
wiadomości i umiejętności wchodzą:

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości
wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

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

2) wychowawca oddziału,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
7) przedstawiciel rady rodziców.

8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w
szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego

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

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) imię i nazwisko ucznia,
4) wynik głosowania,
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
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§ 17
Egzamin poprawkowy

1. Jeżeli uczeń w wyniku trymestralnej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy
składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, jego rodziców lub
wychowawcy zgłoszoną do dyrektora szkoły.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem pkt 11.

11. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie
może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu
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kolejnych lat nauki osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 18
Promocja

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 17
ust. 11 WSO.

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

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 11 WSO.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 19

1. Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 WSO,

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (dotyczy tylko oddziałów
gimnazjalnych).
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2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. 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).

§ 20

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1) w części humanistycznej:

a) z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut;
w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 80 minut,

b) z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku
uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –
nie więcej niż 135 minut;

2) w części matematyczno-przyrodniczej:

a) z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;
w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony – nie więcej niż 80 minut,

b) z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie
więcej niż 135 minut;

3) w części z języka obcego nowożytnego:

a) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku
uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –
nie więcej niż 80 minut,

b) z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku
uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony –
nie więcej niż 90 minut.

2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym
i na poziomie rozszerzonym.

25



4. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum,
przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie
rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 10.

5. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 4, przystępuje do
egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z
tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.

6. Egzamin gimnazjalny w klasie III ma na celu sprawdzenie stopnia opanowania
umiejętności, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sprawdzający,
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

7. Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.

8. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum przez ucznia.
9. Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę egzaminu gimnazjalnego.
10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 10 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez
dyrektora szkoły.

12. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza.

13. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 Ustawy, przedkłada
się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym
uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

14. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później
niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego.

15. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców
ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku
szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

16. Dyrektor szkoły na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora
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tej komisji, nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin gimnazjalny.

17. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są
zwolnieni w przypadku ucznia gimnazjum, realizującego kształcenie ogólne w zakresie
gimnazjum – z odpowiedniej części egzaminu.

18. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia gimnazjum tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej części
egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części egzaminu najwyższego wyniku.

19. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu, dyrektor
szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na dwa tygodnie przed
terminem egzaminu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka
obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.

20. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język
obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu, informującą
o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym.

21. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na trzy miesiące przed
terminem egzaminu, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego
wskazanego w deklaracji oraz o rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

22. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 21,
i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
wynik „0 proc.”.

23. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub jego
części, oraz uczeń, który przerwał daną część egzaminu, może przystąpić do egzaminu
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.

24. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do
egzaminu w terminie dodatkowym, może być zwolniony ze egzaminu na podstawie
udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły, w porozumieniu z rodzicami ucznia, do
dyrektora OKE.

25. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być
przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

26. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 25, składa do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później
niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu.
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27. Wyniki egzaminu są ustalane w procentach i na skali centylowej, są one ostateczne i nie
służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

28. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada dyrektor szkoły, który jest jednocześnie
przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

29. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed
terminem egzaminu, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać
zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

30. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co
najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany
egzamin; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel
zatrudniony w innej szkole.

31. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

32. W skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może wchodzić:

1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których
jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,

2) w części trzeciej – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest
przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

33. Jeżeli do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego przystępuje uczeń, który korzysta
z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polegającego na
obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, to w skład zespołu nadzorującego
przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli może wchodzić nauczyciel
danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

34. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu
w danej szkole, opracowuje procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez dyrektora OKE.

35. Integralną część WSO stanowi aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących
przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego przygotowane przez OKE na
dany rok oraz procedur dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, ustalonych przez
radę pedagogiczną.

§ 21

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:

1) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod,

2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
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2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod kierunkiem nauczyciela.
3. Realizacja projektu edukacyjnego obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

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

5. Do zadań dyrektora gimnazjum należy:

1) ustalić zadania nauczyciela koordynującego pracę zespołu uczniów,
2) wskazać czas realizacji projektu edukacyjnego,
3) ustalić termin i sposób prezentacji efektów projektu przez uczniów,
4) wskazać inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu.

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

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania
zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§ 22

1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania może zostać przeprowadzona na koniec roku
szkolnego oraz w sytuacji zmian w prawie oświatowym.

2. Ewaluację przeprowadzi zespół zadaniowy ds. ewaluacji prawa wewnątrzszkolnego,
powołany przez dyrektora szkoły.

3. Zadaniem zespołu jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1
i opracowanie wyników w formie raportów.

4. Przewodniczący zespołu w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi
raport radzie pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
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§ 23

1. Zmian w niniejszym WSO może dokonać rada pedagogiczna w formie uchwały
zmieniającej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Inne organy gimnazjum mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian
w WSO.

§ 24

Szkolny system oceniania uchwalony dnia 16.01.2018 wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały nr 48/KLO/2018 w sprawie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
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