Rozdział 3a
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dla oddziałów gimnazjalnych.

Art. 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Ocenianiu podlegają:
1.

Osiągnięcia edukacyjne ucznia wynikające z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum.

2.

zachowanie ucznia;

3.

projekt edukacyjny.

§ 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
§ 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
§ 5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w ,
Art. 12. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego nie
ma wpływu na:
1.

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2.

promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

§ 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1.

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2.

udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju;

3.

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4.

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5.

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.

§ 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania

poszczególnych

śródrocznych

i

rocznych

ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów.
2.

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

3.

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.

przeprowadzanie

egzaminów

klasyfikacyjnych,

poprawkowych

i sprawdzających;
5.

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6.

ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;

7.

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

8.

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

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

§ 9. Wprowadza

się

możliwość

oceny

opisowej

dla

ocen

bieżących

i

klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów oraz elementy
oceniania kształtującego:
1.

Każdy nauczyciel wprowadza na swoim przedmiocie założenia oceniania
kształtującego;

2.

Każdy wychowawca na początku września zapoznaje rodziców z
elementami oceniania kształtującego;

3.

Każdy nauczyciel przedmiotów na początku września zapoznaje uczniów
z elementami oceniania kształtującego;

4.

Nauczyciel ustala kryteria oceniania (NaCoBeZu);

5.

Każdy

nauczyciel

stosuje

informację

zwrotną

zawierającą:

wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia (++),
odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ucznia (), wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę i w jaki sposób
uczeń powinien pracować dalej.
§ 10. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
§ 11. W ocenianiu obowiązują zasady:
1.

Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco
i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2.

Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania,
zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające
ocenie;

3.

Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4.

Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich
ocen.

5.

Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

Art. 2. Jawność oceny.
§ 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez
siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil
i specyfikę zespołu.
§ 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
1.

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
programu nauczania;

2.

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3.

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4.

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;

5.

warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

§ 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców . Na wniosek ucznia
lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub
jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom na zajęciach
dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ogólnych
i konsultacjach indywidualnych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego.
§ 4. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1.

prace pisemne :
1) kartkówka

dotycząca

materiału

z

trzech

ostatnich

tematów

realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach nie musi być
zapowiadana;,

2) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię
materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem (w przypadku przedmiotów realizowanych w
wymiarze 1 – 2 godziny tygodniowo) lub tygodniowym (w przypadku
przedmiotów realizowanych w wymiarze 4 – 5 godzin tygodniowo).
Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
2.

praca i aktywność na lekcji;

3.

odpowiedź ustna;

4.

praca projektowa;

5.

praca domowa;

6.

prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

7.

twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 5. Nauczyciel

zobowiązany

jest

indywidualizować

pracę

z

uczniem,

w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których
mowa w §1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej.
§ 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę
w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i
wynik, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Art. 3.

Zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych
§ 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
1.

Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii
lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez tego ucznia
ćwiczeń, wskazując jakich bądź jakiego rodzaju ćwiczeń fizycznych ten
uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres uczeń ten jest przez
nauczyciela wychowania fizycznego oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel
wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do potrzeb i
możliwości określonych w opinii.

2.

Dyrektor szkoły może całkowicie zwolnić ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres
wskazany w tej opinii. W takim przypadku uczeń Niue uczęszcza na zajęcia
wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny
klasyfikacyjnej uczeń Nie podlega klasyfikacji natomiast dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w §1 uniemożliwia
ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie
z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie
podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 3. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w §1 jest obowiązany być obecny na
lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy
przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być
zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych
lekcji.

§ 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .
§ 5. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do
końca danego etapu edukacyjnego.
§ 6. W przypadku ucznia, o którym mowa w §5, posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor
szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.
§ 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „ zwolniona”

Art. 4. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
§ 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować

wymagania

edukacyjne

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia

rozwojowe

lub

specyficzne

trudności

w uczeniu

się,

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem §2 i §3.
§ 2. Dostosowanie

wymagań

edukacyjnych

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
§ 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

albo

indywidualnego

nauczania

dostosowanie

wymagań

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Art. 5. Uczeń zdolny
§ 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1.

udzielanie

uczniom

pomocy

w

odkrywaniu

ich

predyspozycji,

zainteresowań i uzdolnień,
2.

wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach
adekwatnej samooceny i wiary w siebie,

3.

stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie
potencjału twórczego uczniów,

4.

uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań
prospołecznych,

5.

promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

§ 2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie
przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych,
sportowych i obejmują pracę:
1.

na lekcji,

2.

poza lekcjami,

3.

poza szkołą,

4.

inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowowypoczynkowe).

§ 3. Uczeń zdolny ma możliwość:
1.

rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.

uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów
i olimpiad,

3.

indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości
zadań lekcyjnych i w domu,

4.

realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku
nauki.

§ 4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1.

rozpoznaje uzdolnienia i predyspozycje uczniów,

2.

umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje,
celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy,

3.

systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków
samodzielnej pracy ucznia w domu,

4.

współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności
i zainteresowań kierunkowych ucznia,

5.

składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program
nauki lub indywidualny tok nauki.

Art. 9. Skala ocen z zajęć edukacyjnych
§ 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w gimnazjum
ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1

§ 2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej,
stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym
śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb,
db, dst, dop, ndst.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii
wymagań.
§ 3. Dopuszcza

się

dodatkowo

stosowanie:

plus

(+)

oraz

minus

(-)

za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz
cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne
oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych
przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana
jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).
§ 4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1.

stopień celujący otrzymuje uczeń, który w pełni opanował treści
i umiejętności wynikające z podstawy programowej czyli:
1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
3) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i
poza nią);

2.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania,
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania
zadań problemów w nowych sytuacjach;
3.

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
2) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

4.

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne
w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki
na wyższym poziomie

5.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
1) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome
korzystanie z
2)

lekcji,

rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne
i praktyczne;

6.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował treści
i umiejętności wynikających z podstawy programowej .

§ 5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i
umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
§ 6.

Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości
i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

Art. 7. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
§ 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1.

prace pisemne:

1) sprawdzian, czyli zapowiedziana pisemna wypowiedź ucznia,
obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału, trwająca nie
dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
2) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia
co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
3) referaty,
4) zadania domowe.
2.

wypowiedzi ustne:
1) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
2) wystąpienia (prezentacje),
3) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

3.

sprawdziany praktyczne,

4.

projekty grupowe,

5.

wyniki pracy w grupach,

6.

samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy,
zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.,

7.

aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,

8.

przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki,
przyrządów, długopisu itp.)

§ 2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów
realizowanych w wymiarze tygodniowym:
1.

jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny

2.

dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny

3.

trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen

4.

cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen

§ 3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady
przeliczania punktów na ocenę:
0%-35% -niedostateczny
36% - 50% - dopuszczający
51% - 65% - dostateczny
66% - 83% - dobry
84% - 97% - bardzo dobry
98% - 100% - celujący
§ 4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
20% - 39% - dopuszczający
40% - 54% - dostateczny
55% - 70% - dobry
71% - 89% - bardzo dobry
90% - 100% - celujący

§ 5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia
do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i
wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego
ucznia.
§ 6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych
powodów przekładane.
§ 7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z
nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu
lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej
nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie

do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu
trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z
zaliczania zaległego sprawdzianu.
§ 8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej
z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując
w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu
w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły,
nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst.
§ 9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu
oceny ndst.
§ 10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
§ 11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
np – uczeń nieprzygotowany,
bz – brak zadania,
0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej .
§ 12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania
lub w terminie ustalonym przez nauczyciela :
1.

z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów
odbywających się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (szczegółowe
zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania)

2.

ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.

§ 13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu
pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
§ 14. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zasady poprawiania
ocen z przedmiotu, którego uczy.
§ 15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np.) i/lub „brak
zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają
się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie

(np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają
Przedmiotowe Zasady Oceniania.
§ 16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu
więcej niż jeden sprawdzian.
§ 17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów
w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie
terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności
nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
§ 18. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
§ 19. Uczeń oraz jego rodzice otrzymują sprawdzian do wglądu w szkole w czasie
konsultacji nauczyciela.
§ 20. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić.
§ 21. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów
sprawdzania osiągnięć.

Art. 8. Klasyfikacja śródroczna i roczna
§ 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:
1.

I semestr z klasyfikacją śródroczną

2.

II semestr z klasyfikacją roczną.

§ 2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego semestru.
§ 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:
1.

stopień celujący - 6;

2.

stopień bardzo dobry - 5;

3.

stopień dobry - 4;

4.

stopień dostateczny - 3;

5.

stopień dopuszczający - 2;

6.

stopień niedostateczny - 1,

§ 4. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców w formie pisemnej
o grożących ocenach niedostatecznych. Na miesiąc przed końcoworocznym
zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują ucznia o wszystkich
przewidywanych

ocenach

klasyfikacyjnych

z

zajęć

edukacyjnych

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W przypadku, gdy uczeń jest
nieobecny o przewidywanych ocenach zostaje poinformowany po powrocie
do szkoły. Uczeń potwierdza otrzymanie informacji podpisem w dzienniku.
§ 5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas, zobowiązani są
wystawić oceny z przedmiotów i zachowania oraz poinformować o nich ucznia.
§ 6. W ciągu dwóch dni po wystawieniu ocen wychowawca jest zobowiązany
poinformować uczniów o wystawionych ocenach, co uczniowie potwierdzają
podpisem w dzienniku. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu,
wychowawca wysyła pisemną informację do rodziców .
§ 7. Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z przedmiotu
zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy i umiejętności w terminie i na
zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. Nie wywiązanie się z tego
obowiązku ma wpływ na ocenę roczną.
§ 8. Ocena uzyskana z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen.
§ 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
§ 10. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych
przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych
uczniów w konkretnej klasie.

§ 11. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
§ 12. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
§ 13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają

nauczyciele

prowadzący

poszczególne

obowiązkowe

zajęcia

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
§ 14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 15. 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
§ 16. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko
w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
§ 17. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego
nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących
danego przedmiotu.
§ 18. Laureaci
i

konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad

przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
§ 20. Honorowe wyróżnienie otrzymuje uczeń klasy I i II, który uzyskał średnią ocen
z przedmiotów obowiązujących co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania.
§ 21. Uczeń kończący szkołę, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów
obowiązujących co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania zostaje
wyróżniony wpisem do Kroniki Szkolnej Gimnazjum nr 3 oraz listem
gratulacyjnym dla rodziców.
§ 22. Jeżeli uczeń nie uzyskał promocji z co najwyżej dwóch przedmiotów do klasy
wyższej i nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z tych przedmiotów
uchwałą rady pedagogicznej może otrzymać promocję warunkową do klasy
programowo wyższej, jeżeli jest w tej klasie przedmiot kontynuowany.
§ 23. Promocję warunkową można uzyskać tylko raz w ciągu nauki w gimnazjum.
§ 24. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów oceny
wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
§ 25. Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się wszystkie oceny z całego etapu
gimnazjalnego.
§ 26. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice będą informowani na
zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub
pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.
§ 27. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym
roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia
opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków:
zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc
koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.

§ 28. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.

Art. 9. Ocenianie zachowania
§ 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.

ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania
zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

2.

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1.

informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2.

motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

3.

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach w zachowaniu się ucznia.

§ 4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według
następującej skali i zastosowanych skrótach:
1.

wzorowe – wz,

2.

bardzo dobre – bdb,

3.

dobre – db,

4.

poprawne – pop,

5.

nieodpowiednie – ndp,

6.

naganne – ng.

§ 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców .
§ 8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala
wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
§ 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
§ 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1.

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2.

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3.

dbałość o honor i tradycje szkoły,

4.

dbałość o piękno mowy ojczystej,

5.

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6.

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7.

okazywanie szacunku innym osobom.

§ 11. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako

1.

przewodniczący komisji,
2.

wychowawca klasy,

3.

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

4.

pedagog

5.

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6.

przedstawiciel Rady Rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)

skład komisji,

2)

termin posiedzenia komisji,

3)

wynik głosowania,

4)

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1.

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2.

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Art. 10. Tryb ustalania oceny zachowania.
§ 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami
zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona
być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
§ 2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę
zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
§ 3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego
dany oddział.
§ 4. Procedura wystawiania

oceny zachowania

jest

dokumentowana

przez

wychowawcę.
§ 5. Wychowawca

przedkłada

Radzie

Pedagogicznej,

na

posiedzeniu

klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.
§ 6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez
uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających
na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

Art. 11. Kryteria ocen z zachowania
§ 1. Wzorowe
1.

uczeń

godnie uczestniczy w

ceremoniach

szkolnych, zawodach,

olimpiadach, a jego postawa przynosi chlubę szkole;
2.

jest wyjątkowo sumienny w nauce: zawsze przygotowany do lekcji,
samodzielnie odrabia zadania i poszerza swoje wiadomości, aktywnie
uczestniczy w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

3.

rozwija swe pasje i zainteresowania poprzez korzystanie z dostępnych dóbr
kultury;

4.

przestrzega regulaminów szkolnych i wewnętrznych zarządzeń;

5.

troszczy się o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie społeczne;

6.

wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;

7.

ma najwyżej 1 spóźnienie w semestrze i 2 w roku;

8.

nie ulega nałogom;

9.

dba o higienę osobistą, estetykę stroju i wyglądu;

10.

okazuje szacunek kolegom, akceptuje prawa do innych poglądów,
zapatrywań, upodobań;

11.

kultura języka nie wzbudza żadnych zastrzeżeń;

12.

wystrzega się agresji, a konflikty rozwiązuje na drodze negocjacji;

13.

jest uczciwy w postępowaniu codziennym i reaguje na zło;

14.

zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i miejscach publicznych;

15.

szanuje pracę i wysiłek osób dorosłych, służy im swą pomocą;

16.

odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły
i ludzi starszych;

17.

dba o dobre imię klasy, aktywnie uczestniczy w jej życiu, współtworzy
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, uczestniczy w uroczystościach, godnie
reprezentuje klasę w zawodach, konkursach, olimpiadach, bierze udział
w różnych

pracach

użyteczno-społecznych

organizowanych

przez

samorząd klasowy lub szkolny;
18.

czuje się odpowiedzialny za wyniki pracy zespołu klasowego (przejawia się
to w pomocy udzielanej uczniom mającymi kłopoty w nauce, tzw.
samopomoc uczniowska);

19.

działa aktywnie na rzecz środowiska;

§ 2. Bardzo dobre

1.

uczeń

godnie

uczestniczy

w

ceremoniach

szkolnych

zawodach,

olimpiadach, a jego postawa kształtuje bardzo dobrą opinię szkoły;
2.

jest sumienny w nauce: przygotowuje się zawsze do lekcji, samodzielnie
odrabia zadania, przynosi przybory szkolne, aktywnie uczestniczy
w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

3.

rozwija swe pasje i zainteresowania;

4.

przestrzega regulaminów szkolnych i wewnętrznych zarządzeń;

5.

troszczy się o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie społeczne;

6.

nie ulega nałogom;

7.

dba o higienę osobistą, estetykę stroju i wyglądu;

8.

okazuje szacunek kolegom, akceptuje prawa do innych poglądów,
zapatrywań, upodobań;

9.
10.

kultura języka nie wzbudza żadnych zastrzeżeń;
wystrzega się agresji, a konflikty rozwiązuje na drodze kulturalnej wymiany
poglądów i negocjacji;

11.

jest uczciwy w postępowaniu codziennym i reaguje na zło;

12.

zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i miejscach publicznych;

13.

szanuje pracę i wysiłek osób dorosłych;

14.

odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, rodziców pracowników szkoły
i ludzi starszych;

15.

dba o dobre imię klasy, aktywnie uczestniczy w jej życiu;

§ 3. Dobre
1.

uczeń dba o dobre imię szkoły;

2.

jest sumienny w nauce, przygotowany do lekcji, samodzielnie odrabia
zadania, przynosi przybory szkolne, aktywnie uczestniczy w lekcjach;

3.

dba o podręczniki i pomoce szkolne;

4.

przestrzega regulaminów szkolnych i wewnętrznych zarządzeń;

5.

nie wchodzi w konflikt z prawem (ani na terenie szkoły, ani poza nim);

6.

troszczy się o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie społeczne;

7.

ma nie więcej niż 8-14 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze ;

8.

nie ulega nałogom;

9.

dba o higienę osobistą, estetykę stroju i wyglądu;

10.

nie prowokuje wypadków poprzez brawurowe zabawy i gry;

11.

okazuje szacunek kolegom, akceptuje prawa do innych poglądów,
zapatrywań, upodobań;

12.

wystrzega się wulgaryzmów i agresji;

13.

zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i miejscach publicznych;

14.

odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły
i ludzi starszych;

15.

dba o dobre imię klasy;

§ 4. Poprawne
1.

uczeń stara się dbać o dobre imię szkoły;

2.

obojętnie podchodzi do nauki i nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
najczęściej uaktywnia się dopiero pod koniec semestru lub roku szkolnego;

3.

zdarza się mu nie przestrzegać regulaminów szkolnych i wewnętrznych
zarządzeń, ale po zwróceniu uwagi poprawia swoje postępowanie;

4.

nie wchodzi w konflikt z prawem (ani na terenie szkoły, ani poza nim);

5.

raczej troszczy się o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie społeczne;

6.

ma nie więcej niż 15-28 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

7.

sporadycznie ulega nałogom;

8.

rzadko uczestniczy w niebezpiecznych zabawach zagrażających zdrowiu,
a po zwróceniu uwagi nie powraca do dawnych postaw;

9.
10.

czasami nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
przeważnie przestrzega zasad szacunku wobec kolegów i akceptuje prawo
do innych poglądów, zapatrywań, upodobań; wyrządzone krzywdy lub
przykrości naprawia z własnej inicjatywy;

11.

kultura języka na ogół nie wzbudza zastrzeżeń;

12.

stara się wystrzegać agresji, a konflikty rozwiązuje na drodze negocjacji;

13.

zwykle zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i miejscach
publicznych;

14.

odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, rodziców pracowników szkoły
i ludzi starszych;

15.

obojętnie podchodzi do życia klasy i niechętnie uczestniczy w różnych
działaniach;

§ 5. Nieodpowiednie
1.

postawa ucznia nie zawsze może być uznawana za godną;

2.

nie jest sumienny w nauce, często nie przygotowany do lekcji, zaniedbuje
odrabianie zadań domowych, nie pracuje na lekcjach;

3.

często zapomina przynieść przybory szkolne, zeszyty i książki;

4.

często narusza regulaminy szkolne i wewnętrzne zarządzenia;

5.

nie wykazuje należytej troski o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie
społeczne;

6.

wszczyna bójki, przejawia chuligańskie zachowania;

7.

ma nie więcej niż 29-49 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

8.

przejawia skłonności do ulegania nałogom, prowadzi niezdrowy tryb życia;

9.

zaniedbuje higienę osobistą, estetykę stroju i wyglądu;

10.

prowokuje wypadki poprzez brawurowe zabawy i gry;

11.

często nie okazuje szacunku kolegom, nie akceptuje prawa do innych
poglądów, zapatrywań i upodobań, co przejawia się w obrażaniu, biciu
i wyszydzaniu innych;

12.

kultura języka wzbudza zastrzeżenia;

13.

bywa agresywny i konfliktowy;

14.

zdarza się, że nie zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i miejscach
publicznych;

15.

nie szanuje pracy i wysiłku osób dorosłych, nie pomaga innym, nie sprząta
po sobie, nie wypełnia obowiązków dyżurnego;

16.

bywa arogancki w stosunku do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły
i ludzi starszych;

17.

nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska, unika reprezentowania
klasy

(szkoły)

w

zawodach

mimo

posiadanych

predyspozycji

i umiejętności; nie bierze udziału w pracach społeczno-użytecznych;
podważa i neguje propozycje wychowawcy, nauczycieli i kolegów;

§ 6. Naganne
1.

ogólna postawa ucznia narusza dobre imię szkoły;

2.

nie jest sumienny w nauce; bardzo często nieprzygotowany do lekcji,
odpisuje zadania lub ich wcale nie odrabia, nie pracuje na zajęciach;

3.

nie przestrzega regulaminów szkolnych i wewnętrznych zarządzeń;

4.

wchodzi w konflikt z prawem, należy do agresywnych grup nieformalnych;

5.

nie wykazuje troski o mienie własne, kolegów, szkoły i mienie społeczne;

6.

ma w ciągu semestru powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych;

7.

ulega nałogom, prowadzi niezdrowy tryb życia;

8.

nie dba o higienę osobistą, estetykę stroju i wyglądu;

9.

prowokuje wypadki poprzez brawurowe zabawy i gry oraz chuligańskie
zachowanie;

10.

nie okazuje szacunku kolegom, nie akceptuje prawa do innych poglądów,
zapatrywań i upodobań, co przejawia się w obrażaniu, biciu i wyszydzaniu
innych;

11.

kultura języka wzbudza poważne zastrzeżenia;

12.

jest agresywny i konfliktowy;

13.

jest nieuczciwy w postępowaniu codziennym;

14.

zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie w szkole i miejscach
publicznych;

15.

nie potrafi uszanować pracy i wysiłku innych ludzi;

16.

jest arogancki w stosunku do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły
i ludzi starszych;

17.

biernie podchodzi do przejawów życia klasy, szkoły i środowiska, unika
uroczystości, wycieczek, zabaw klasowych i ogólnoszkolnych, a jeśli już
bierze w nich udział, to w ten sposób, aby zakłócić ład i porządek; nie bierze
udziału w pracach społeczno-użytecznych; wyśmiewa i obraża tych
uczniów, którzy aktywnie włączają się w życie klasy, szkoły i środowiska,
podważa i neguje propozycje wychowawcy, nauczycieli i kolegów;

Art. 12. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.
§ 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką
nauczyciela i obejmuje:
1.

Wybór tematu projektu edukacyjnego,

2.

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji,

3.

Wykonanie zaplanowanych działań,

4.

Publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

5.

Podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

§ 2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania,
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
§ 3. Zadania nauczyciela, czas realizacji projektu edukacyjnego, termin oraz sposób
prezentacji, sposób podsumowania pracy uczniów oraz inne elementy istotne dla
prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego wynikają z Regulaminu realizacji
projektów edukacyjnych.
§ 4. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt
jest zespołowym, planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela,
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem
różnorodnych metod.
§ 5. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców , w
uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z
realizacji projektu.
§ 6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
§ 7. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez
wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w statucie
Gimnazjum.
§ 8. W przypadku gdy uczeń w określonym Dyrektora terminie nie zgłosi swojego
udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia
do jednego z zespołów.
§ 9. Wychowawca jest koordynatorem udziału uczniów w projekcie edukacyjnym
tzn. kontroluje udział wychowanków w pracach zespołów i dopilnowuje, aby
każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji
projektu edukacyjnego. Wychowawca prowadzi rejestr udziału wychowanka w
projekcie edukacyjnym.
§ 10. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 11. Ocena z projektu edukacyjnego jest oceną cząstkową zachowania i nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

Art. 13. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych.
§ 1. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana
jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
będzie otrzymywał oceny cząstkowe wyższe od oceny przewidywanej.
§ 2. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną niższą niż przewidywana
jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
będzie otrzymywał oceny cząstkowe niższe od oceny przewidywanej.
§ 3. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania inną (wyższą
lub niższą) niż przewidywana jeżeli w okresie poprzedzającym wystawienie
rocznych ocen klasyfikacyjnych spełnił kryteria dla danej oceny.

Art. 14. Egzamin klasyfikacyjny.
§ 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
§ 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć
edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
§ 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
§ 4. Na

wniosek

ucznia

niesklasyfikowanego

z

powodu

nieobecności

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić
w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy,

pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd
z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany
do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
§ 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał
zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic
programowych.
§ 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki,
wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
§ 7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym

dzień

zakończenia

rocznych

zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych.
§ 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
§ 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii
informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
§ 10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w §3 i §4,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego
przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku ucznia, który przeszedł
z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w

innej szkole na zajęcia z tego języka, w sytuacji, gdy nie jest możliwe powołanie
nauczyciela

danego

języka

obcego

nowożytnego

w

skład

komisji

przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, Dyrektor Szkoły powołuje
nauczyciela danego języka zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
§ 11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub
obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez
Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1.

dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;

2.

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3.

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

§ 13. Przewodniczący komisji, o której mowa w §12 uzgadnia z uczniem oraz jego
rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
§ 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów rodzice ucznia.
§ 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład
komisji, o której mowa w §12, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania
(ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane
oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
§ 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz §147.

§ 18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie
oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

Art. 15. Egzamin poprawkowy.
§ 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy.
§ 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć
technicznych,

zajęć

artystycznych,

wychowania

fizycznego

i

zajęć

laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego
przedmiotu.
§ 4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych i podaje
do wiadomości uczniów i rodziców terminy do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
§ 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji letnich.
§ 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1.

dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,

2.

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3.

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.

§ 7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen.
§ 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,
że powołanie

nauczyciela

zatrudnionego

w

innej

szkole

następuje

w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
§ 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
§ 10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
§ 11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
z zastrzeżeniem Art. 16, §1.
§ 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
§ 13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem Art. 17, §3.
§ 14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
§ 15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie
odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy Art. 16., §2 - 9.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Art. 16. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
§ 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni (roboczych) po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
§ 3. W skład komisji wchodzą:
1.

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –
jako przewodniczący komisji;

2.

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3.

nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.

§ 4. Nauczyciel, o którym mowa w §3, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
§ 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
§ 6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 8. Do protokołu, o którym mowa w §7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
§ 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w §2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 10. Przepisy §1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego.

Art. 17. Promowanie i ukończenie szkoły
§ 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego,
z zastrzeżeniem §3.
§ 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
§ 3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo
wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo
wyższej.
§ 4. Laureaci

konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną.
Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na
ocenę końcową celującą.
§ 5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia

się

oceny zachowania.

Brak

klasyfikacji

z

wymienionych

edukacji

przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub
ukończenia szkoły.
§ 6. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu
edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum.
Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§ 8. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
§ 9. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają
się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych
z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
§ 10. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.

Art. 1. Egzamin zewnętrzny.
§ 1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący wymagania
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 2. Egzamin przeprowadza się w formie i w terminie ustalonym przez Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

