
 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania 

(WZO) 
 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 5 

im. Mikołaja Reja 

w Kluczborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały opracowane przez Radę Pedagogiczną, po 

zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów. Przyjęte do realizacji uchwalą  RP z dnia 29 listopada 

2010r.



 - 2 - 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) został opracowany w oparciu o: 

1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami); 

2. 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 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 

178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150 

oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491)) 

 

§ 1 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę oraz formułowaniu oceny. 

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych  

w Publicznym Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych i sprawdzających, 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych półrocznych i rocznych oraz warunki ich 

poprawiania. 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformować 

uczniów i ich prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających  

z wybranych przez nich programów nauczania oraz zapoznać uczniów ze sposobami 

sprawdzania poziomu opanowania zrealizowanego materiału, 

2. Wychowawca klasy każdego roku we wrześniu informuje uczniów i ich rodziców  

o zasadach oceniania i wystawiania oceny zachowania. 

3. Poinformowanie rodziców, o którym mowa w pkt. 1 i 2 może polegać na 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=130&qppozycja=906
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=3&qppozycja=9
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=178&qppozycja=1097
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=178&qppozycja=1097
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=58&qppozycja=475
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=83&qppozycja=694
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=141&qppozycja=1150
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2010&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=156&qppozycja=1046
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2010&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=228&qppozycja=1491
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dostarczeniu im (np. na zebraniu rodziców) informacji o tym, że powyższe dane są 

opracowane w formie pisemnej i dostępne w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły (www.pg5.kluczbork.pl), rodzice mogą się z nimi zapoznać  

w godzinach pracy biblioteki lub innym wcześniej ustalonym terminie. 

4. Sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w formie ustnej, 

pisemnej. Oceny mogą być stawiane także za zadane dodatkowo przez nauczycieli  

i wykonane przez ucznia prace twórcze.  

a) formy ustne to: odpowiedzi na pytania, recytacje - wierszy, prozy, itp.,  

b) formy pisemne to: zadania klasowe; całolekcyjne: sprawdziany, testy; 

dyktanda; kartkówki (max. do 15 minut); wypracowania i zadania  

w zeszytach; referaty; itp. 

b1) kartkówka to forma pisemna sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

ucznia obejmująca maksimum 3 ostatnie tematy lekcyjne i nie 

przekraczająca 15 minut. 

c) w ciągu tygodnia klasa nie może mieć więcej jak trzy zadania klasowe lub 

całolekcyjne pisemne formy sprawdzania osiągnięć szkolnych – lecz nie 

jednego dnia (kartkówki są traktowane jako bieżące sprawdzanie osiągnięć 

uczniowskich i nie podlegają temu rygorowi). 

c1) w celu przestrzegania tej procedury nauczyciel zobowiązany jest do 

wcześniejszego wpisu w dzienniku elektronicznym zadania klasowego 

lub całolekcyjnej formy pisemnej oraz poinformowania uczniów 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

c2) inny nauczyciel nie może zrobić w danym tygodniu zadania klasowego lub 

całolekcyjnego sprawdzianu pisemnego, uczniowie mają obowiązek 

poinformowania nauczyciela o wcześniej zapowiedzianej i wpisanej w 

dzienniku lub wcześniej odbytej takiej formie pisemnej. 

5. W razie przełożenia na prośbę uczniów ustalonego wcześniej zadania klasowego lub 

całogodzinnego sprawdzianu nie obowiązuje wtedy zasada zawarta w ust. 4c tego 

rozdziału. 

6. Minimalna ilość zadań klasowych (testów*) w ciągu roku szkolnego wynosi: 
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Przedmiot 
Klasa I Klasa II Klasa III 

język polski:    

a)  literatura 3 3 3 

b)  gramatyka 2 2 2 

matematyka 4 4 4 

języki obce, * 4 4 4 

historia, chemia, biologia, 

fizyka, geografia * 

 

2 

 

2 

 

2 

 

§ 4 

1. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Na prośbę zainteresowanych, uczniów 

bądź rodziców, nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną ocenę. 

Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych wg zasad określonych 

przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Zasady te nauczyciel podaje 

zainteresowanym stronom każdego roku we wrześniu. 

2. Prace pisemne są przechowywane w szkole w danym roku szkolnym. 

 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne uczniom,  

u których stwierdzono deficyty rozwojowe. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

musi być poparte pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej. 

2. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, polega 

na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego planu 

edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów,  

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są 

ocenami opisowymi. 

4. Sposób wystawiania oceny z religii dla osób z upośledzeniem umysłowym 
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umiarkowanym określają odrębne przepisy. Ocena ta wyrażana jest liczbowo. 

§ 6 

 

1. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek jaki uczeń wkłada chcąc wywiązać się 

 z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza, uczeń 

może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o 

zwolnieniu ucznia z tych zajęć wydaje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodzica.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

7. Przedmioty muzyka, plastyka mogą być realizowane w cyklach półrocznym. 

W takim przypadku ocena klasyfikacyjna półroczna wpisywana jest również na 

świadectwie jako ocena roczna. 

8 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

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

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści.  

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

i obejmuje następujące działania:  

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor 

gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2011&qplikid=1723#P1723A18


 - 6 - 

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

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.  

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

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia  

z realizacji projektu edukacyjnego.  

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

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

 w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

9. Ocena Projektu 

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania 

zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobi 

dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia 

samoocenę uczniów. 

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun powinien 

przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu 

3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: 

uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu. 

4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu. 

5. Udział w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania. 

6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest nauczyciel inny niż 

wychowawca, przedkłada on wychowawcy informacje o udziale uczniów  

w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania. 

7. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu  

z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na 

ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego  

i szkolnego. 
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§ 7 

 

1. Przy długotrwałej chorobie ucznia udokumentowanej pisemnym zaświadczeniem 

lekarskim, może mu być przyznane indywidualne nauczanie w domu. 

2. Decyzję o przyznaniu nauczania indywidualnego podejmuje dyrektor szkoły  

w formie decyzji administracyjnej określając ilość godzin nauczania  

i przyporządkowując zajęcia edukacyjne konkretnym nauczycielom. 

3. W dokumentacji przebiegu nauczania przy przedmiotach nie objętych nauczaniem 

indywidualnym wpisuje się „zwolniony” 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 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.  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki 

drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona".  

 

§ 8 

 

1. Uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia lub zainteresowania może być 

przyznany indywidualny tok nauki z zakresu jednego lub kilku zajęć edukacyjnych. 

2. Decyzje o indywidualnym toku nauczania podejmuje rada pedagogiczna w ramach 

jej kompetencji stanowiących i zgodnie ze swoim regulaminem pracy. 

3. Wniosek o przyznanie indywidualnego toku nauczania mogą składać rodzice lub 

nauczyciel uczący po zaciągnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki wyznacza się nauczyciela opiekuna  

i przyznaje dodatkowe 1 lub 2 godziny lekcyjne. 
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5. W czerwcu uczeń nauczany indywidualnym tokiem zobowiązany jest zdać egzamin 

klasyfikacyjny z odpowiedniego zakresu materiału, a wynik egzaminu jest 

odnotowywany w dokumentacji przebiegu nauczania. 

§ 9 

 

1. Dopuszcza się możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Realizację obowiązku szkolnego poza szkołą regulują odrębne przepisy. 

§ 10 

 

1. Rok szkolny trwa 10 miesięcy i dzieli się na 2 półrocze (I półrocze trwa od września 

do stycznia, półrocze II od lutego do czerwca). 

2. W połowie każdego półrocza i na koniec pierwszego szkoła organizuje spotkania  

z rodzicami, na których informuje ich o postępach dzieci w nauce i zachowaniu. 

3. Pierwszy półrocze kończy klasyfikacja śródroczna polegająca na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

§ 11 

 

1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, półroczne i oceny bieżące począwszy od 

klasy pierwszej ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

0  stopień celujący cel 6 

1  stopień bardzo dobry bdb 5 

2  stopień dobry db 4 

3  stopień dostateczny dst 3 

4  stopień dopuszczający dop 2 

5  stopień niedostateczny ndst 1 

 

2. Dopuszcza się stosowanie skrótów: 

 

bz brak zadania 

np nieprzygotowany 
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bs bez stroju 

N Nie pisał sprawdzianu 

 

3. Oceny bieżące mogą być rozszerzone znakami „+” i „-” 

4. Ocena powinna podsumowywać osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz mieć charakter oceny 

wspierającej i motywującej ucznia do dalszego wysiłku. 

 4.1 stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza podstawy programowe nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

d) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

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. 

 4.2 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawami 

programowymi zajęć edukacyjnych w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 4.3 stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował w pełni wiadomości i posiadł w pełni umiejętności określone 

podstawą programową 

 4.4 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w sposób zadowalający wiadomości określone podstawą 

programową 

i posiadł umiejętności na takim samym poziomie, 

 4.5 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o niewielkim stopniu trudności, 

 4.6 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć 

edukacyjnych oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

5. Każdy nauczyciel ustala na bazie powyższych szczegółowe kryteria dla własnego 

przedmiotu i zgodnie z § 3 punkt 1 zapoznaje z nimi uczniów. 

 

§ 12 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne. 

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, półroczna lub 

końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, poprzez wychowawcę klasy, 

informuje pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją ucznia i jego rodziców o grożącej 

mu ocenie niedostatecznej. 

4. Nauczyciele uczący w danym oddziale wprowadzają w dzienniku lekcyjnym 

przewidywane oceny klasyfikacyjne i informują o nich uczniów, a wychowawca 

klasy informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania. 
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a) rodzice uczniów zostają poinformowani przez wychowawcę o ww. 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (za I półrocze, rocznej) z zajęć 

edukacyjnych i zachowania na zebraniu informacyjnym rodziców, które 

musi się odbyć przynajmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

b) rodzice, którzy nie przybyli na ww. zebranie informacyjne mają obowiązek 

skontaktowania się z wychowawcą w późniejszym terminie celem uzyskania 

tych informacji. 

c) niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców nie jest powodem wniesienia 

odwołania od proponowanej oceny klasyfikacyjnej. 

d) o terminie zebrania informacyjnego uczniowie są powiadamiani w formie 

kurendy, która czytana jest w każdej klasie przynajmniej na 3 dni przed 

zebraniem oraz na stronach dziennika elektronicznego. Uczniowie są 

zobowiązani przekazać tą informacje swoim rodzicom ( prawnym 

opiekunom) 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma obowiązek wystawić 

przewidywane oceny klasyfikacyjne na dzień przed spotkaniem informacyjnym  

z rodzicami. 

6.Proponowane oceny (oceny klasyfikacyjne) wystawiane są w oparciu o co najmniej  

trzy oceny bieżące wystawione z zachowaniem zasady systematyczności oceniania ( 

lub zgodnie z zasadą ilości godzin obowiązkowych w planie nauczania x 2). 

7. Proponowane oceny z zajęć edukacyjnych mogą ulec zmianie jedynie na korzyść 

ucznia. 

8. Uczęszczanie uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne jest obowiązkowe. 

Ocenianie uczniów na tych przedmiotach odbywa się na ogólnych zasadach, a ocena 

wystawiana na tych zajęciach wliczana jest od średniej ogólnej lecz nie ma wpływu 

na promocję, ani na ukończenie szkoły. 
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Egzaminy poprawkowe, sprawdzające i klasyfikacyjne 

 

§ 13 

  

1. Uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

egzaminów: poprawkowego i klasyfikacyjnego. 

 

Sprawdzian wiadomości 

§ 14 

  

1. Uczeń ma prawo złożyć wniosek o sprawdzian wiadomości i umiejętności, jeżeli 

ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna ( półroczna) jest, jego zdaniem 

lub zdaniem jego rodziców, została wystawiona niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Prawo do sprawdzianu wiedzy i umiejętności nie przysługuje uczniowi, który:  

a) otrzymał ocenę niedostateczną końcoworoczną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) nie spełniał wymagań dodatkowych określonych przez przedmiotowy system 

oceniania. 

3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i za 

wiedzą jego rodziców. Prośba powinna wpłynąć do sekretariatu szkoły nie później 

niż na 4 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

4. Termin przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności ustala dyrektor szkoły  

w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami lecz nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

złożenia wniosku. Nie ma możliwości odroczenia egzaminu. 

5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje 

trzyosobową komisję w składzie. 

a) dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły)      - przewodniczący 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne    - egzaminator 

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

6. W sprawdzianie wiedzy i umiejętności może uczestniczyć wychowawca klasy  

i rodzice ucznia (bez prawa głosu). 

7. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6b, może być zwolniony  z udziału 

w pracach komisji: 
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a) na własny wniosek 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

8. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

Niezdanie jednej z tych części powoduje niezdanie całego egzaminu. 

9. Sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotów: plastyka, muzyka, sztuka, 

informatyka, technika, wychowanie fizyczne powinien mieć, przede wszystkim, 

formę zadań praktycznych. Niezaliczenie zadań, które uczeń miał wykonać, 

powoduje niezdanie egzaminu sprawdzającego. 

10. Pytania, zadania i ćwiczenia sprawdzające przygotowuje nauczyciel prowadzący 

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

zadań  

i ćwiczeń musi odpowiadać kryteriom na odpowiedni stopień szkolny, wynikający  

z przedmiotowego systemu oceniania. 

11. Z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel-członek komisji sporządza protokół 

według wzoru w załączniku nr 1. Do protokołu z sprawdzianu ma prawo wglądu 

uczeń lub jego rodzice. Protokoły są przechowywane wraz z inną dokumentacją 

szkolną. 

12. Ustalona przez komisję ocena wyrażona stopniem szkolnym jest ostateczna. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 15 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał 1 lub 2 oceny 

niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę lub 

pisemną prośbę rodzica może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z pozostałych zajęć edukacyjnych składa się z części 

pisemnej  

i ustnej. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i przypada on  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 



 - 14 - 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

 w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą w szkole – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną na własną prośbę sformułowaną na 

piśmie może być zwolniony z pracy w komisji egzaminacyjnej. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół załącznik nr 2 

(klasyfikacyjny załącznik nr 3) zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu 

załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 

8. Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie stwierdzą naruszenie procedur podczas 

egzaminu poprawkowego mogą wnieść do dyrektora szkoły umotywowane podanie 

o powtórzenie egzaminu. 

9. Jeżeli dyrektor stwierdzi naruszenie procedur podczas egzaminu poprawkowego 

wyznacza termin egzaminu w pierwszym tygodniu września, powołując komisję jw. 

rozszerzoną o pedagoga szkolnego. 

10. Uczniowi, który z ważnych powodów (choroba, wypadek losowy itd. pkt 3) nie 

przystąpił do egzaminu dyrektor wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu (do 15 

września). 

11. Nieprzystąpienie ucznia do sprawdzianu w drugim terminie skutkuje 

podtrzymaniem ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego oceny wraz ze 

skutkami z niej wynikającymi i jest ostateczne. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu komisja ustala ocenę (decyduje większość głosów,  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji): 

a) dopuszczającą, w przypadku zdania egzaminu, 

b) niedostateczną w przypadku nie zdania egzaminu. 

13. Ustalona w tym trybie ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
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14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 16 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilu lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

§ 17 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny z każdej ilości zajęć edukacyjnych. 

2. Na prośbę, ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzaminy klasyfikacyjne z jednych zajęć edukacyjnych. 

a) uczeń nieklasyfikowany na I półrocze ma obowiązek w porozumieniu  

z nauczycielem uczącym i ustalić zakres materiału do zaliczenia oraz zaliczyć go 

najpóźniej do końca marca. 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego może zdawać go w innym wyznaczonym przez dyrektora terminie 

(do końca sierpnia za II półrocze). 

4. Dyrektor szkoły w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powołuje 

komisję egzaminacyjną. 

5. Ustala się tryb postępowania jak przy egzaminie poprawkowym. 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego pozostaje na drugi rok w tej samej 

klasie. 

7. Przystąpienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego i jego wynik odnotowuje się  

w arkuszu ocen. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami. 
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9. Nauczyciel przedmiotu z którego uczeń jest nieklasyfikowany obowiązany jest 

podać uczniowi zakres materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym. 

 

§ 18 

1. Oceny zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po uwzględnieniu poniższych 

kryteriów 

2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę -z zachowaniem obowiązujących 

procedur - jest ostateczna. 

3. Każdy uczeń na początku pierwszego semestru otrzymuje 100 punktów, co jest 

równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może zwiększyć lub zmniejszyć ilość 

punktów, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w założonym przez 

wychowawcę zeszycie uwag / dzienniku elektronicznym. 

5. Konkretnemu zachowaniu, pozytywnemu lub negatywnemu, przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 

 

Kryterium punktowe ocen zachowania 

z zastrzeżeniem warunków z pkt.6 -uwagi 

Zachowanie Punkty 

wzorowe 160 i więcej 

bardzo dobre 120-159 

dobre 80-119 

poprawne 40-79 

nieodpowiednie 1-39 

naganne 0 i mniej 

 

6. Uwagi: 

1) Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę 

uzyskanych punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną.  

2) Uczeń, który z własnej winy-zaniedbania nie zaliczył projektu edukacyjnego nie 

może uzyskać oceny zachowania wyższej niż poprawna.  

3) Jeżeli: 
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a) uczeń, posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 20 pkt. ujemnych, nie 

może uzyskać oceny wzorowej, 

b) uczeń posiada (poza dodatnimi)  łącznie w semestrze 30 pkt. ujemnych nie 

może uzyskać oceny bardzo dobrej, 

c) uczeń posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 50 pkt. nie może 

uzyskać oceny dobrej.  

d) uczeń posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 70 pkt. nie może 

uzyskać oceny poprawnej.  

e) Uczeń który posiada 70 punktów ujemnych i więcej oraz zachowanie 

nieodpowiednie lub naganne nie może reprezentować szkoły w zawodach 

sportowych i konkursach przedmiotowych a także kandydować do 

Samorządu Uczniowskiego. 

4) W drugim półroczu wyjściowa punktacja (100pkt) jest modyfikowana  

w zależności od oceny z zachowania uzyskanej w pierwszym półroczu i tak: 

wzorowe: +20pkt 

bardzo dobre: +10pkt 

dobre: + 0pkt.  

poprawne: -10pkt 

nieodpowiednie: -20pkt 

naganne: - 30pkt 

7. Zasady przyznawania punktów: 

1) zajęcie miejsc 1-3 w konkursie organizowanych przez Kuratora Oświaty, 

zawodach sportowych na szczeblu: 

 ogólnopolskim/wojewódzkim +30pkt. 

 rejonowym +20 pkt. (powiat, gmina) 

 szkolnym +10 pkt. 

wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, zawodów lub 

wychowawca w na podstawie odpowiedniego zaświadczenia, jeżeli nie była to 

impreza, podczas której opiekunem ucznia był nauczyciel PG5 

2) udział (bez zajęcia miejsca 1-3) w konkursie, zawodach sportowych: 0 – 10 pkt. 

wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, zawodów lub 

wychowawca w na podstawie odpowiedniego zaświadczenia, jeżeli nie była to 

impreza, podczas której opiekunem ucznia był nauczyciel PG5 
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3) Udział w projekcie edukacyjnym 0-20pkt. wpisuje nauczyciel opiekun projektu 

raz w roku-trwania projektu na jego zakończenie. 

4) regularna (cały semestr) praca na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej 

realizowana pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna (samorząd 

uczniowski, chór, koło teatralne, szkolne koło Caritas, ZHP, ZHR itd. ): 0 – 20 

pkt. jednorazowo pod koniec semestru, wpisuje nauczyciel-opiekun grupy lub 

wychowawca na podstawie odpowiedniego zaświadczenia. 

4a) jednorazowe akcje charytatywne 0-10 pkt. 

5) regularny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych: 

frekwencja na zajęciach: 

 poniżej 70%: 0pkt. 

 od 70% do 80%: 5pkt. 

 od 81% do 90%: 10 pkt. 

 od 91 do 100%: 15 pkt. 

jednorazowo pod koniec semestru,  wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia 

dodatkowe 

6) zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią: 

 +/- 0 - 5pkt. wpisuje każdorazowo nauczyciel,  

 +/- 0 - 10 pkt. wpisuje każdorazowo wychowawca,  

 +/- 0 - 20 pkt. wpisuje każdorazowo dyrektor szkoły, 

 -50 pkt. nagana dyrektora szkoły. 

7) frekwencja semestralna: 

 + 10pkt. za brak spóźnień w semestrze, 

 + 20 pkt. za brak nieobecności w semestrze, 

 + 10pkt. za brak nieusprawiedliwionych nieobecności  

w semestrze, 

 - 2 pkt. za każde nieusprawiedliwione spóźnienie powyżej 

trzech, 

 - 3 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną godzinę, 

jednorazowo pod koniec semestru wpisuje wychowawca klasy 

8) inne zachowania negatywne: 

 brak identyfikatora: -3pkt. (jeden raz w ciągu dnia, wpisuje 

nauczyciel) 
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 niestosowny wygląd: -1pkt., -5pkt., -10pkt.  

jeden raz w ciągu dnia, jeżeli nie jest możliwa zmiana 

wyglądu (np. farbowane włosy), w pozostałych przypadkach 

podczas każdych zajęć na terenie szkoły (np. makijaż), 

 samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas 

lekcji/przerwy: -5 pkt. wpisuje nauczyciel lub wychowawca, 

 stosowanie używek (papierosy, alkohol i inne):  

-10 pkt. –pierwsze dwa razy, wpisuje nauczyciel lub 

wychowawca, każde kolejne: wpisuje dyrektor 

(maksymalnie -20 pkt.) 

 niestosowne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły 

lub osób spoza szkoły: od -5pkt. do -20 pkt. (wpisuje 

nauczyciel, wychowawca lub Dyrektor zgodnie 

 z uprawnieniami określonymi w punkcie 6) 

 wszelkie przejawy agresji (rękoczyny, cyberprzemoc, agresja 

słowna- wpisuje wychowawca w porozumieniu z pedagogiem 

i Dyrektorem szkoły maksymalnie:-20 pkt. 

 bierna postawa wobec niestosownego zachowania innych 

uczniów – maksymalnie: -15 

8. Dyrektor szkoły (również na umotywowany wniosek rodziców, ucznia) może 

zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania jeżeli 

stwierdzi, że nie zostały zachowane obowiązujące procedury. 

 

§ 19 

1. Półroczna ocena zachowania ucznia ma charakter liczbowy i może być przedstawiana 

rodzicom w formie krótkiej charakterystyki z uwzględnieniem funkcjonowania ucznia  

w środowisku szkolnym, respektowania zasad współżycia społecznego, ogólnie 

przyjętych norm etycznych i przestrzegania regulaminu szkolnego. 

2. Ocenę zachowania końcoworoczną ucznia ustala się w następującej skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie, naganne 

3. Usprawiedliwienie ucznia z nieobecności następuje wyłącznie w formie pisemnej 

(rodzice, lekarz), na pierwszej godzinie z wychowawcą po powrocie dziecka do szkoły. 
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Spóźnienia usprawiedliwia się najpóźniej następnego dnia. Usprawiedliwienia złożone 

po tym terminie nie będą przyjmowane.  

4. Usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole dokonuje nauczyciel na prośbę 

rodziców, co oznacza, że może on w sytuacji szczególnej nie usprawiedliwić 

nieobecności ucznia, jeżeli istnieją dowody na to, że przebywał on na wagarach. 

Informację o powyższym zgłasza do dyrektora szkoły w formie notatki, która 

przedstawiana jest rodzicom.  

5 Uczeń spoza obwodu szkoły, który uzyskał ocenę nieodpowiedni ą bądź naganną i nie 

wykazuje chęci do poprawy swojego zachowania może być na drodze administracyjnej 

przeniesiony do swojej macierzystej szkoły 

§ 20 

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1. oceny z  zajęć edukacyjnych, 

2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.3 

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 z zachowania, 

 

§ 21 

 

1. Za nieprzestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i niesubordynację uczeń 

może być ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) upomnieniem lub naganą dyrekcji szkoły wobec całej społeczności 

uczniowskiej, 

c) pozbawieniem pełnionych funkcji w klasie i w szkole, 

d) ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o wykroczeniu, 

e) obniżeniem oceny zachowania, 

f) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

g) przeniesieniem do równoległej klasy, 
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2. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne, wzorową postawę uczniowską uczeń może 

być nagrodzony: 

a) wyróżnieniem wobec klasy przez nauczyciela i wychowawcę, 

b) wyróżnieniem wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrekcję szkoły, 

c) nagrodą pieniężną (rzeczową) dyrektora szkoły, 

d) nagrodą Burmistrza dla najlepszego ucznia Gimnazjum, 

e) nagrodami książkowymi, 

f) listem pochwalnym dla rodziców. 

§ 22 

 

1. Uczeń kl. I, II i III który uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć 

edukacyjnych 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje 

świadectwo z wyróżnieniem. 

2. Uczniowie kl. III, którzy ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymują średnią ocen 

5,0  

i wyżej oraz najwyższą ocenę zachowania oprócz świadectwa z wyróżnieniem 

otrzymują odznakę „Złota piątka” 

3. Emblemat odznaki określa Statut Szkoły. 

4. Rodzice ucznia wyróżnionego na wniosek wychowawcy klasy otrzymują list 

gratulacyjny. List gratulacyjny rodzicom ucznia wyróżnionego przyznaje rada 

pedagogiczna. 

§ 23 

 

1. Na świadectwie ucznia odnotowuje się jego szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe  

i kulturalne: 

a) Udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez  kuratora oświaty, 

co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

b) Osiągnięcia artystyczne i sportowe – co najmniej na szczeblu powiatowym, 

c) Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, 

lub środowiska szkolnego. 
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Egzamin gimnazjalny 

§ 24 

 

Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego na mocy art.9 

ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572  

z późniejszymi zmianami) 

§ 25 

 

W klasie trzeciej gimnazjum, okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin 

poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych 

odrębnymi przepisami zwanej „egzaminem”. 

§ 26 

 

1) Egzamin przeprowadza się w terminie Publicznego Gimnazjum Nr5 im. Mikołaja Reja . 

2) Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia. Czas trwania 

egzaminu ustala CKE. 

3) Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

dostosowanych do dysfunkcji na podstawie opinii publicznej poradni specjalistycznej . 

Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 

4) Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu na wniosek rodziców może być 

przedłużony, nie więcej jednak niż o 50% – każda część egzaminu gimnazjalnego. 

5) Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze 

względu na chorobę lub niepełnosprawność.  

§ 27 

 

Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu jest umieszczony kod ucznia nadany 

przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjną. 

§ 28 

 

W celu przeprowadzenia egzaminu, dyrektor komisji okręgowej powołuje 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania 
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pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu może być 

dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. 

§ 29 

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

§ 30 

 

1. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 

ustawiane są w jednym kierunku w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 

2. W sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można korzystać z żadnych 

środków łączności. 

3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,  

z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia  

i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się 

w protokole z powiadomieniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

5. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia karty egzaminacyjnej członek komisji:  

a) zawiadamia przewodniczącego zespołu nadzorującego o zniszczeniu karty, 

b) przewodniczący stwierdza przyczynę zniszczenia i odnotowuje to w protokole 

podając kod ucznia, 

c) przewodniczący przerywa egzamin ucznia i powiadamia OKE, 

d) zabezpiecza zniszczoną kartę, 

§ 31 

Uczeń ma obowiązek stawić się w szkole na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu. 

Spóźnienie na egzamin jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do niego. 
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§ 32 

 

1. Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu  

w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego  

w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora komisji centralnej nie później 

niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu do 20 sierpnia danego roku, powtarza 

klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu do 20 sierpnia danego roku dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  

z egzaminu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu wpisuje 

się „zwolniony”. 

 

§ 33 

 

1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego mogą być obecni delegowani 

przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz delegowani 

przedstawiciele Komisji Centralnej w celu sprawdzenia prawidłowości 

przebiegu egzaminu . 

2. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej obserwatorami egzaminu gimnazjalnego 

mogą być wychowawca klasy do, której uczęszczał uczeń. 

 

§ 34 

1. Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać uczeń na egzaminie maksymalnie 

ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu 

jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalny, są zwolnieni  

z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza 

uprawnienie do zwolnienia. 

3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej 

części najwyższego wyniku. 
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4. Wynik egzaminu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

egzaminatorów. 

5. Zespół egzaminatorów ustala wynik większością głosów. 

6. Wynik egzaminu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 

 

§ 35 

 

1. Wynik egzaminu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie 

wpływa na ukończenie szkoły. 

2. Wynik egzaminu okręgowa komisja przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni 

przed zakończeniem roku szkolnego, a w przypadku drugiego terminu do 31 

sierpnia. 

3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

egzaminu. 

4. Protokół podpisują członkowie zespołu. 

5. Protokoły przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej. 

6. Protokoły przebiegu egzaminu przechowuje się wg zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 36 

 

1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że 

w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania 

2. Dyrektor komisji okręgowe rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od 

daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Protokół z sprawdzianu wiedzy i umiejętności przeprowadzonego 

w Publicznym Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku 

w dniu ......................................... 

 

 

 ...........................................................................................                  ............................... 
                Imię i nazwisko ucznia przystępującego do sprawdzianu                                            klasa 

 

Zajęcia edukacyjne/przedmiot ............................................................... 

 

Komisja w składzie: 

1. przewodniczący - .............................................................................. 

2. egzaminator  - .............................................................................. 

3. członek-protokolant - ............................................................................... 

 

 

zadania (pytania) przygotowane dla ucznia: 

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

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

 

informacja nauczyciela o odpowiedziach ustnych: 

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

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

 

Otrzymana ocena w wyniku przeprowadzonego 

sprawdzianu.......................................................... 

 

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. ..................................................... 

2. ...................................................... 

3. ....................................................... 

 

 



 - 27 - 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Protokół z egzaminu poprawkowego przeprowadzonego 

w Publicznym Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku 

w dniu ......................................... 

 

 

 ...........................................................................................                  ............................... 
                Imię i nazwisko ucznia przystępującego do egzaminu                                                             klasa 

 

Zajęcia edukacyjne/przedmiot ............................................................... 

 

 

Komisja w składzie: 

1. przewodniczący  - .......................................................................... 

2. egzaminator  - ........................................................................... 

3. członek-protokolant - ........................................................................... 

 

 

zadania (pytania) przygotowane dla ucznia: 

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

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

informacja nauczyciela o odpowiedziach ustnych: 

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

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

 

Otrzymana ocena w wyniku przeprowadzonego egzaminu 

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

 

 

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. ..................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 

w Publicznym Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku 

w dniu ......................................... 

 

 ...........................................................................................                  ............................... 
                 Imię i nazwisko ucznia przystępującego do egzaminu                                                                    klasa 

 

Zajęcia edukacyjne/przedmiot ............................................................... 

 

 

Komisja w składzie: 

1. przewodniczący  -

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

2. egzaminator  -

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

3. członek-protokolant -

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

 

zadania (pytania) przygotowane dla ucznia: 

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

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

 

informacja nauczyciela o odpowiedziach ustnych: 

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

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

 

Otrzymana ocena w wyniku przeprowadzonego egzaminu 

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

 

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. ..................................................... 

2. ...................................................... 

3. ....................................................... 


