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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
Zespołu Szkół Samorządowych  

w Chełchach 
(stan na 1 września 2016 r.) 

 

Podstawa prawna 

· Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2578 z późniejszymi zmianami). 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią załącznik do Statutu Zespołu Szkół 

Samorządowych w Chełchach.  

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu  w klasie trzeciej gimnazjum, z 

zastrzeżeniem ust. 5.  

3. Przepisów WZO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu głębokim. 

4. Warunki przeprowadzania egzaminów oraz ich formy dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne 

przepisy. 
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§ 2 

Cele oceniania 

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów jest:  

a) 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. 

b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

     c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 3 

Podstawowe kryteria Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

1.  Na początku każdego roku szkolnego wszyscy nauczyciele mają obowiązek 

poinformowania uczniów  i ich rodziców (opiekunów prawnych) o: 

     a)  wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania 

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

c)   liczbie ocen stanowiących podstawę do wystawienia oceny semestralnej z danych zajęć 

edukacyjnych (minimum 3 oceny) 

d)   warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana rocznej oceny     

klasyfikacyjnej 
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e)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

f) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

2. Uczniowie są informowani przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych, sposobach 

sprawdzania osiągnięć oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej w czasie pierwszych zajęć w danym roku szkolnym. 

Nauczyciele potwierdzają przekazane informacje wpisem do e-dziennka.  

3. W czasie pierwszego zebrania rodzice (opiekunowie prawni) są informowani 

o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć oraz o warunkach  

i trybie uzyskiwania wyższych niż proponowane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

4. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) mają wątpliwości lub pytania dotyczące w/w 

informacji, wychowawca klasy ma obowiązek zwrócić się do danego nauczyciela z prośbą 

o ich wyjaśnienie.  

5. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (e-dziennik). Na wniosek ucznia lub 

jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

6.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są gromadzone przez nauczyciela danego 

przedmiotu i przechowywane przez niego do końca danego roku szkolnego. Na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne są udostępniane na bieżąco uczniom, a rodzicom (opiekunom  prawnym)  

w czasie zebrań lub w czasie spotkań indywidualnych.  

7. W procesie edukacyjnym i przy ustalaniu oceny rocznej każdy nauczyciel ma obowiązek 

realizować zasadę indywidualizacji nauczania i oceniania m. in. poprzez dobór programu, 

form i metod pracy uwzględniających możliwości uczniów. 

8. W przypadku uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami i problemami w nauce  nauczyciel 

ma obowiązek dostosować  wymagania edukacyjne do możliwości ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
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c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a-c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

9. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej 

niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej. 

10. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty zajmującego się w szkole zadaniami z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów 

prawnych) opinia ta może być wydana także uczniowi gimnazjum. 

11. Wniosek, o którym mowa  ust. 11 składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej przekazuje go wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady 

pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej. O przekazaniu wniosku 

dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych). 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki/edukacji 

muzycznej, plastyki/edukacji plastycznej - nauczyciel w szczególności bierze 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. 

13. Dyrektor zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego oraz z realizacji zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

14. Uczeń z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową wskazaną w opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej jest zwolniony z nauki drugiego 

języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. 

Decyzję w  tej  sprawie  podejmuje  na  piśmie  dyrektor  szkoły  po  złożeniu  przez  rodzica  

(opiekuna prawnego) wniosku również w formie pisemnej. W dokumentacji przebiegu 
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nauczania ucznia zwolnionego z nauki drugiego języka obcego zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego badania i oceniania postępów ucznia  

w nauce  i zachowaniu. Informacje na ten temat przekazuje na bieżąco rodzicom 

(opiekunom prawnym) podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań. 

16. W dokumentacji oceniania (e-dziennik) winno być zaznaczone, w wyniku zastosowania 

jakiego narzędzia sprawdzającego uczeń uzyskał daną ocenę. 

17. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III i IV – VI szkoły podstawowej  polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu ucznia w formie oceny 

opisowej. 

§ 4 

Wymagania edukacyjne 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć edukacyjnych  oraz  zajęć,  o  których  mowa   

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 są ocenami opisowymi poza oceną  

z religii wyrażaną w stopniu.  

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. W każdym z wyróżnionych okresów roku szkolnego ocenianie odbywa się poprzez 

ocenianie bieżące, które dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym, zeszytach 

uczniowskich, kartach pracy, sprawdzianach, ćwiczeniach oraz innych pracach 

wynikających ze specyfiki poziomu kształcenia. 
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5. Oceny bieżące  w kl. I-III z zajęć edukacyjnych ustala się według sześciostopniowej  skali 

ocen: 

a) celujący (cel. ) - 6 – oznacza, że uczeń zrobił bardzo duże postępy, osiąga doskonałe 

wyniki, w pełni opanował wiadomości i umiejętności w realizowanym programie 

nauczania, jest bardzo pracowity i systematyczny, wykazuje własną inicjatywę 

b) bardzo dobry (bdb.) - 5 - oznacza, że uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, nie 

ma przeszkód w opanowaniu ponadpodstawowych  treści kształcenia i umiejętności, 

jest aktywny w czasie lekcji, pracowity i systematyczny  

c) dobry (db.) - 4 - oznacza, że uczeń osiąga dobre wyniki nauczania, pracuje 

niesystematycznie, może w przyszłości osiągać lepsze wyniki, wkład pracy ucznia jest 

wystarczający  

d) dostateczny (dst.) - 3 - oznacza, że uczeń osiąga wystarczające wyniki nauczania, stać 

go na wiele więcej, powinien zdecydowanie więcej pracować, jest bardzo 

niesystematyczny 

e) dopuszczający (dop.) - 2 - oznacza, że uczeń słabo i niewystarczająco opanował 

wiadomości i umiejętności z zakresu realizowanego programu nauczania, ignoruje 

naukę przedmiotu, nie wykazuje żadnej inicjatywy  

f) niedostateczny (ndst.) - 1 - uczeń osiąga wyniki poniżej wymagań, ma duże trudności 

w opanowaniu dalszych treści programowych i umiejętności 

z możliwością znaku „+” i „-” przy ocenach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający i niedostateczny. 

6.  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne     
zachowania są ocenami opisowymi.  

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obowiązuje sześciostopniowa skala przy 

wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3 

a)     celujący                    6         (cel.) 

b)     bardzo dobry           5        (bdb.) 
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c)     dobry                       4         (db.) 

d)     dostateczny              3         (dst.) 

e)     dopuszczający          2        (dop.) 

f)     niedostateczny          1        (ndst.) 

z możliwością znaku „+” i „-” przy ocenach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający i niedostateczny. 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne (semestralne) oraz końcowe ustala się wg ww. 

skali bez znaków „+” i „-”. 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełną wiedzę wymaganą przez 

program nauczania, samodzielnie poszerza zdobytą wiedzę i poprawnie wyciąga 

wnioski, rozwiązuje problemy i zadania nietypowe i o podwyższonym stopniu 

trudności, umie rozwiązać zadania   i problemy wymagające twórczego myślenia, bierze 

udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych uzyskując na nich wysokie miejsca.  

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi zdobyte wiadomości  

i umiejętności zastosować w nowych dla siebie sytuacjach, rozwiązywanie problemów 

nie stanowi dla niego żadnych trudności, opanował technikę samodzielnego  

i świadomego uczenia się. 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który bez żadnych trudności rozwiązuje typowe 

sytuacje problemowe, posługuje się świadomie swoimi wiadomościami  

i umiejętnościami, z powodzeniem podejmuje samodzielne próby rozwiązywania 

problemów  w nowych dla siebie sytuacjach. 

d) stopień dostateczny otrzymuje  uczeń,  który   uczeń umie  wykorzystać w  praktyce  

wiadomości i umiejętności łatwe do opanowania i stosowania w życiu codziennym do 

rozwiązywania typowych sytuacji problemowych.  

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który świadomie uczestniczy w lekcji,  nie 

wszystkie typowe sytuacje rozwiązuje samodzielnie, ma szansę na uzupełnienie 

wiadomości i nabycie nowych umiejętności w danym etapie edukacyjnym  
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f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który  nie posiada wiadomości i umiejętności 

koniecznych do świadomego korzystania z zajęć, nie potrafi rozwiązać ani przewidzieć 

codziennych sytuacji problemowych, co uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na 

dalszym etapie. 

9. W każdym roku szkolnym nauczyciele wypracowują szczegółowe kryteria oceniania w 

ramach zasady indywidualizacji nauczania. 

 

§ 5 

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych 

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści 

nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów 

ucznia.  

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie  

w różnych warunkach zapewniających obiektywność oceny, oparte na jednolitych 

wymaganiach z zastrzeżeniem § 3 ust. 8.  

3.  Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów obejmują: 

a) sprawdziany pisemne: 

        · 45 minutowy sprawdzian jednopoziomowy 

        · 45 lub 90 minutowy sprawdzian wielopoziomowy 

        · 45 lub 90 minutowa praca klasowa, test 

        · sprawdzian dyrektora szkoły 

         · próbne egzaminy gimnazjalne 

b) kartkówki z bieżących wiadomości i umiejętności, krótkie formy pisemne 

c) odpowiedzi ustne 

d) prace domowe 
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e) dyktanda 

f) projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów 

g) estetyka zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń  

h) aktywność ucznia podczas zajęć 

i) działalność pozalekcyjna ucznia 

j) testy sprawnościowe z wychowania fizycznego  

k) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych 

4. Przy ocenianiu stosuje się następującą wagę ocen: 

a) waga 3: prace klasowe, sprawdziany, testy  

b) waga 2: odpowiedzi ustne, kartkówki, dyktanda 

c) waga 1: inne określone w punkcie 3 

Wagi ocen nie stosuje się na przedmiotach takich jak: religia, przedmioty artystyczne oraz 

wychowanie fizyczne. 

5. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagania, jakim 

ma sprostać.  

6.   W ciągu jednego semestru przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego przedmiotu 

obowiązuje co najmniej jeden sprawdzian, przy dwóch godzinach - co najmniej dwa 

sprawdziany, przy trzech - trzy sprawdziany, przy czterech i więcej - co najmniej dwie 

prace klasowe i dwa sprawdziany. 

7. Krótkie formy pisemne (do 15 minut) nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał 

trzech ostatnich tematów i są traktowane jako sprawdzian systematyczności uczenia się, 

przygotowania na każdą lekcję. 

8. Można przeprowadzić najwyżej trzy prace klasowe lub sprawdziany w ciągu tygodnia 

(jedna dziennie). Należy o nich poinformować uczniów co najmniej tydzień przed 

terminem oraz wpisać do e-dziennika. Praca klasowa lub sprawdzian nieodnotowany 
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wyprzedzającym zapisem traktowany jest jako niezapowiedziany i nie może być 

przeprowadzony.  

9. Uczeń nieobecny w szkole podczas prac klasowych i innych prac pisemnych ma obowiązek 

poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w ciągu 2 tygodni. Jest również 

zobowiązany przedstawić pisane w czasie jego nieobecności zadania domowe.  

W przypadku niezaliczenia prac pisemnych w wyznaczonym czasie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

10. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z zapowiedzianych prac klasowych  

i sprawdzianów podczas konsultacji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od 

otrzymanej oceny (z wyjątkiem sytuacji losowych, wówczas termin poprawy jest ustalany 

indywidualnie z nauczycielem przedmiotu).  

11. Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje „+”. Uczeń posiadający pięć plusów otrzymuje 

cząstkową ocenę bardzo dobrą.  

12. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy innych ocen za zgodą nauczyciela w terminie 

nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymanej oceny (z wyjątkiem sytuacji losowych, 

wówczas termin poprawy jest ustalany indywidualnie z nauczycielem przedmiotu). 

13. Poprawiona ocena jest wpisana obok poprawianej. Obie są brane pod uwagę przy 

wystawianiu oceny semestralnej czy rocznej. 

14. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania do zajęć jeden raz w ciągu 

semestru w przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu, zaś dwa razy w ciągu 

semestru jeśli zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub więcej (z wyjątkiem 

zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

15. Uczeń przyłapany na odpisywaniu w czasie sprawdzianu lub pracy klasowej otrzymuje 

oceną niedostateczną z tej pracy i traci przywilej poprawy tego sprawdzianu.  

16. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania  

w wyjątkowych sytuacjach losowych. 

17. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 
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18. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować o wynikach prac klasowych i sprawdzianów 

w terminie dwóch tygodni od ich napisania, a tzw. „kartkówek” w terminie jednego 

tygodnia (w wyjątkowych przypadkach przy obszernych pracach literackich z języka 

polskiego do trzech tygodni). 

19. Za udział w kołach przedmiotowych, będących wybitnym wkładem w przebieg zajęć, 

uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową z przedmiotu w ramach współpracy 

nauczycieli. 

20. Uczeń biorący udział w konkursach, wystawach może być premiowany bieżącą oceną 

celującą z przedmiotu.  

21. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zająć edukacyjnych zawarte są  

w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym 

opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania. 

22. Przy formach sprawdzania wiadomości i umiejętności ocenianych punktowo przyjmuje 

się następujące przeliczenie na oceny szkolne: 

a)     niedostateczny         0 % -   34 % punktów 

b)     dopuszczający        35 % -   50 % punktów 

c)     dostateczny             51 % -   74 % punktów 

d)     dobry                       75 % -   89 % punktów 

e)     bardzo dobry          90 % - 95 % punktów 

f)     celujący                   96 % - 100 % punktów, 

            a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio: 

a)     niedostateczny         0 % -   20 % punktów 

b)     dopuszczający         21 % -   40 % punktów 

c)     dostateczny             41 % -   60 % punktów 

d)     dobry                       61 % -   80 % punktów 

e)     bardzo dobry          81 % - 91 % punktów 
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f)     celujący                   92 % - 100 % punktów 

z możliwością znaku „+” i „-” przy ocenach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający i niedostateczny. Znak „+” stawiany jest w przypadku osiągnięcia przez ucznia 

wyniku granicznego górnego punktów procentowych na daną ocenę, zaś znak „-” gdy uczeń 

osiągnie wynik graniczny dolny. 

23.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie 

ustaloną ocenę. 

24. Średnia ocen cząstkowych z przedmiotów nie jest średnią arytmetyczną. 

25. Przy wystawaniu ocen śródrocznych lub końcoworocznych przyjmuje się następujące 

przeliczenie średnich ważonych z ocen cząstkowych na oceny śródroczne lub 

końcoworoczne: 

a)     niedostateczny- średnia od 1 do 1,74 

b)     dopuszczający- średnia od 1,75 do 2,74 

c)     dostateczny- średnia od 2,75 do 3,74 

d)     dobry- średnia od 3,75 do 4,74 

e)     bardzo dobry- średnia od 4,75 do 5,74 

f)     celujący- średnia od 5,75 do 6 

26. Przynajmniej miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są wystawić przewidywane oceny niedostateczne  

z zajęć edukacyjnych oraz oceny naganne z zachowania 

27. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz ocenie nagannej z zachowania 

wychowawca jest zobowiązany powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc 

przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w 

formie pisemnej, co zostaje poświadczone własnoręcznym podpisem rodziców 

(prawnych opiekunów). 
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28. Tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są wystawić oceny z zajęć edukacyjnych  

i z zachowania. 

29. Informację ustną o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych przekazuje uczniowi nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie 

zatwierdzenia wyników klasyfikowania, dokonując odpowiedniego wpisu w e-dzienniku. 

30. Informację pisemną o nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych przekazuje rodzicom ucznia (opiekunom prawnym) wychowawca klasy 

drogą listowną na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie 

zatwierdzenia wyników klasyfikowania, co zostaje poświadczone własnoręcznym 

podpisem rodziców (prawnych opiekunów). 

31. Informację pisemną o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz śródrocznej ocenie zachowania 

wychowawca przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) w trybie ustalonym przez 

Radę Pedagogiczną. 

32. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora,  jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

33. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Gimnazjum w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 

§ 6  

Udział w projektach edukacyjnych 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

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

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  
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3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści.  

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

i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji  

c) wykonanie zaplanowanych działań 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu  

z radą pedagogiczną.  

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (orzeczenie o nauczaniu indywidualnym), 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum 

może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum  

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

edukacyjnego wpisuje się "zwolniony". 

 

§ 7 

Promowanie 
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1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

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

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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 ust. 3 i 4.  

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy  

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

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

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

7.Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzaminy poprawkowe.  
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8.  Uczeń będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci 

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną.  

9. Uczeń, który osiągnął średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

zostaje nagrodzony na koniec roku - świadectwem z wyróżnieniem.  

10. Uczeń, który wyróżnia się wzorową postawą oraz osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce 

lub w wybitny sposób reprezentuje szkołę w innych dziedzinach, może zostać nagrodzony 

Nagrodą Dyrektora Szkoły przyznawaną raz w roku (po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

radę pedagogiczną).  

11. Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia,  religię lub etykę do średniej ocen 

wlicza się także oceny semestralne i roczne uzyskane z  tych zajęć. 

12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen  

z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć; 

jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

13. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym 

mowa w art. 71b ust. 1b.   

14.  O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 

1b. 
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§ 8 

Klasyfikowanie 

1.  Jeżeli uczeń nie był obecny na ponad 50 % godzinach lekcyjnych i brak jest postaw do 

ustalenia śródrocznej i rocznej oceny z danego przedmiotu,  nie może być z niego 

klasyfikowany.  

2. O przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia wychowawca jest zobowiązany powiadomić 

rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej, co zostaje poświadczone 

własnoręcznym podpisem rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym 

(semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, w ciągu 7 dni  

od wystawienia nieklasyfikowania, może wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora szkoły 

o zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego, wówczas rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na taki egzamin. 

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin tego egzaminu 

uzgadnia dyrektor z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

6.  W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą: 

  · dyrektor szkoły 

· nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie   

nauczania dla odpowiedniej klasy 

7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły po uprzednim uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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8. Po I semestrze uczeń nieklasyfikowany ma obowiązek zaliczyć materiał w formie  

i terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu, jeśli tego nie uczyni, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z: 

a) wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych, 

b) plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

c) pozostałych zajęć edukacyjnych ma formę ustną i pisemną. 

 

10.  W  przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

12.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

a) imiona i nazwiska nauczycieli, wchodzących w skład komisji 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
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§ 9 

Egzamin poprawkowy 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć, jeżeli złoży za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły pisemną prośbę 

w ciągu 7 dni od daty wystawienia oceny. 

2.  Egzamin poprawkowy składa się z:  

a) część pisemna – 45 minut  

b) część ustna  

c) przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu – 30 minut . 

3. Nauczyciel – egzaminator przygotowuje pisemną część egzaminu w formie testu 

zawierającego zadania otwarte i zamknięte. Do części ustnej egzaminu nauczyciel 

przygotowuje trzy zestawy zadań (po trzy pytania w każdym). 

4. Przygotowane zestawy pytań i schematy punktowania nauczyciel – egzaminator 

przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły na tydzień przed wyznaczonym 

terminem egzaminu. Pytania egzaminacyjne obejmują zakres materiału z całego roku na 

poszczególne oceny. 

5.  O wyniku egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna.  
 
6. W części ustnej egzaminu pytania są jednakowo punktowane. 

7. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje egzaminator. 

8. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu. 

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna. 

10. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
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11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

a)     dyrektor - przewodniczący komisji  

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący 

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia - członek komisji 

13. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii 

letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

września. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza klasę.  

15. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia edukacyjne obowiązkowo są realizowane w klasie programowo 

wyższej.  

16. Od wyniku egzaminu poprawkowego ze względu na niezachowanie przepisów prawnych 

rodzic (prawny opiekun) lub uczeń mają prawo w ciągu 5 dni wnieść zastrzeżenia. Jeżeli 

są one zasadne, to dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu, a jej 

wynik jest ostateczny. 

 

§ 10 

Ocenianie zachowania uczniów 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  
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c) dbałość o honor i tradycje szkoły  

d) dbałość o piękno mowy ojczystej 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom 

h) dbałość o poprawny wizerunek ucznia 

i) udział w projektach edukacyjnych 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej 

w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

3. Ocenę z zachowania ucznia śródroczną i roczną ustala się następująco: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  
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b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem  

ust. 7 i 8 

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

8. 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 skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

9. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy na tydzień przed posiedzeniem rady 

klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej w porozumieniu z nauczycielami, uczniami danej 

klasy i ocenianym uczniem. 

10. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu 

odwoławczego. 

11. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów określa Regulamin Oceniania 

Zachowania Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach. 

 

§ 11  

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane  

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od proponowanych ocen 

klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) ucznia. 

 2.  Z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego może zwrócić się ten uczeń, 

który: 

a)  nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z przedmiotu, z którego 

zamierza podwyższyć ocenę  
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b)   zaliczył w wymaganym terminie wszystkie prace klasowe z przedmiotu 

c)   zostanie klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów 

3.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły wniosek  

o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, umożliwiającego podwyższenie 

przewidywanej oceny w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji  

o prognozowanej ocenie. We wniosku należy uzasadnić, dlaczego ocena klasyfikacyjna 

proponowania przez nauczyciela jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) zaniżona.  

4. Nauczyciel przedmiotu w ciągu 1 dnia sprawdza, czy uczeń spełnia warunki umożliwiające 

mu przystąpienie do egzaminu sprawdzającego wymienione w ust. 2. 

5. Nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu 

i przedstawia ją dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły sporządza harmonogram egzaminów, 

które powinny odbyć się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

6. Egzamin może się odbyć najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjno-promocyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej. 

7. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową 

komisję w składzie:  

a)  dyrektor szkoły – przewodniczący 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator  

c) nauczyciel tego samego typu zajęć lub pokrewnych - członek komisji  

8.  Pytania, zadania i ćwiczenia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne, a zatwierdza je dyrektor szkoły. Stopień trudności pytań, zadań 

i ćwiczeń musi odpowiadać kryteriom na odpowiedni stopień szkolny. 

9.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji: 

a)     na własny wniosek 

b)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
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10.  Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej (z wyjątkiem egzaminu z języków, które 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej). 

11. W części ustnej egzaminu z języka nauczyciel przygotowuje trzy zestawy zadań do 

wyboru przez ucznia. 

12.  Ostateczna ocena obu części egzaminu w przypadku egzaminu z języków jest średnią 

arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w części pisemnej i ustnej. 

13. W przypadku plastyki, muzyki, techniki, elementów informatyki i wychowania 

fizycznego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

14. Ocena z przedmiotu zostanie podwyższona, jeżeli uczeń uzyska co najmniej 80 % 

punktów z testu i pytań egzaminacyjnych. 

15.  Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu: 

a)     podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu  

b)   postawić stopień proponowany przez nauczyciela - w przypadku negatywnego 

wyniku egzaminu 

16.  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza protokół. Protokół i 

prace pisemne ucznia przechowywane są w arkuszach ocen.  

17.  Od ustalonej przez komisję oceny negatywnej odwołanie nie przysługuje.  

18.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie 

określonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 12 

Egzamin gimnazjalny 

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

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  
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a) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  

b) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  

i chemii 

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

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu 

gimnazjalnego. 

4. Deklarację należy złożyć do 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny. 

5.  W  deklaracji,  o  której  mowa  w  ust.  3  i  4,  podaje  się również informację o  zamiarze  

przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

6. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, muszą przystąpić dodatkowo do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 6. 

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, spełniający wymagania określone w ust. 6., są 

zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym. 

9. Uczniowie, o których mowa w ust. 8, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

10. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

11. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 

150 minut. 
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12. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla 

zadań z zakresu:  

a) języka polskiego  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie 

c) matematyki 

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń 

przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

14. Szczegółowe warunki dotyczące przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz jego 

dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów określają odrębne 

przepisy. 

 


