Gimnazjum dla Dorosłych
§1
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
§2
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym
zakresie,
2) udzielanie 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 uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje:
1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne (Załącznik nr 1) niezbędne
do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
2) sposoby bieżącego oceniania i ustalania semestralnych ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
3) warunki przeprowadzania egzaminów semestralnych,
4) tryb ustalania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
6) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
§3
1. Dyrektor szkoły do 1 października zapoznaje uczniów ze Statutem Szkoły, z WSO i
Regulaminem ZS2.
2. Nauczyciele do 1 października każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania;
2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

§4
1.Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§5
1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.
§6
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z informatyki uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§7
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
1) semestr zimowy od 1 września do 31 stycznia,
2) semestr letni od 1 lutego do końca roku szkolnego.
§8
1. Semestralne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
2. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

§9
1. Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych ( na zakończenie semestru zimowego i letniego )
jest następująca :
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.
§ 10
1.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
3. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (po
wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów)), ucznia realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok
nauczania przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 4;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) klasyfikacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 11
Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena z zajęć edukacyjnych
jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 12.
§ 12
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2.W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje komisję, która:
1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku semestralnej oceny z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust.1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z ważnych, usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do
sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 13
1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję na semestr programowo
wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał oceny z egzaminu semestralnego wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji na
semestr programowo wyższy i powtarza semestr, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.
§ 14
1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w
szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane
w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te
zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w
ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
4. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany
wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultację
lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania.
§ 15
1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i
matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w
ust. 1, ustala się wg skali o której mowa w § 9.
3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
4. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż
do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31
sierpnia.
§ 16
1. Uczeń szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w
§ 14 ust. 2-4 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje
skreślony z listy słuchaczy.
2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym
mowa w § 19 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje
skreślony z listy słuchaczy.

3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na
pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza ,
złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W
wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w
danej szkole.
§ 17
1.Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu
semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo
dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z
zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części
pisemnej egzaminu semestralnego.
§ 18
Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole w trybie określonym w statucie szkoły.
1. Egzaminy semestralne przeprowadzane są w ramach prowadzonych zajęć według
harmonogramu opracowanego przez nauczyciela i rozpoczynają się najpóźniej trzy tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
2. Egzaminy przeprowadzane są przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
3. O terminach egzaminów powiadamiają uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych)
wychowawcy tydzień przed pierwszym egzaminem.
4. Oceny z egzaminów wpisywane są w karcie egzaminacyjnej klasy i indeksie ucznia.
5. W przypadku przedmiotów, w ramach których uczeń zdaje egzamin pisemny i ustny, ocena
końcowa jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen.
§ 19
1. Począwszy od klasy I gimnazjum, słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać
egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo
dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu
semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
4 Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono, zgodnie z § 15 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
5 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż do końca
lutego i nie później niż do dnia 31 sierpnia. Uczeń otrzymuje pisemną informację o
terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni po

klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego
uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy przygotuje i przekaże uczniowi w formie
pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę
dopuszczającą z tego przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu odnotuje fakt przekazania
informacji uczniowi o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym na stronie „kontakty
wychowawcy z rodzicami”.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) imię i nazwisko nauczyciela,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.
7. 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 danego roku (egzamin
poprawkowy za semestr letni) lub do końca lutego następnego roku (egzamin poprawkowy
za semestr zimowy).
§ 20
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od
daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których
uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny
niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w
szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i
zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”
lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną
zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”
lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną
zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku
egzaminu eksternistycznego.

§ 21
Słuchacz kończy gimnazjum:
1)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze
programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
semestrach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej;
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 22, z zastrzeżeniem
§ 33 ust. 3.
§ 22
1.W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
humanistycznych,
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych,
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego
- ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej
„egzaminem gimnazjalnym”.
2. Od 1 września 2011 r. § 22 przyjmuje brzmienie:
1) W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania
ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w
sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu
języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z
zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,
geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
§ 23
Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
§ 24
Informator zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów
oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania,

jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w
którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

§ 25
1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka
obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego (język angielski,
język niemiecki).
2.Od 1 września 2011 r. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły
pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część
trzecią egzaminu gimnazjalnego.
3. W deklaracji, o której mowa w ust. 2, podaje się również informację o zamiarze
przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym –
w przypadku ucznia, o którym mowa w § 30 ust. 3 e
4. Deklarację, o której mowa w ust. 3, składa się nie później niż do dnia 20 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
5.Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy, o której mowa w §
29 ust. 1 pkt. 1
§ 26
1.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.Opinia ta powinna być wydana do końca września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin, nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4.Opinia powinna być przedłożona dyrektorowi szkoły poprzez rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin.
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na stan ich zdrowia.
6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 27
1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka
obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są
zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 30 ust. 2 i 3 pkt. d
2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, mogą na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym, o której mowa w § 30 ust. 2 i 3 pkt. d

§ 28
1.Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące
przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu
choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie, dyrektor komisji
okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca powinni odbyć
szkolenie w zakresie organizacji egzaminu organizowane przez komisję okręgową.
§ 29
1.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego ; lista zawiera
imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć,
informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol
oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, listę uczniów przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi
okręgowej komisji w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później
jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
gimnazjalny,
2)nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na
miesiąc przed terminem egzaminu,
4)powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące
przebieg egzaminu, wyznacza przewodniczących,
5)informuje uczniów o przebiegu egzaminu – przed rozpoczęciem egzaminu,
6)nadzoruje przebieg egzaminu,
7)przedłuża czas trwania egzaminu dla uprawnionych uczniów,

8)sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali egzamin
oraz przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię(imiona) i
nazwisko oraz numer PESEL ucznia
9)zabezpiecza zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i dostarcza je do miejsca
wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
10)nadzoruje zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i
przebiegu egzaminu.
§ 30
1.Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i
druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 120 minut, a część trzecia egzaminu gimnazjalnego
trwa 90 minut , z zastrzeżeniem ust. 2
2. Dla uczniów, o których mowa w § 26, czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie
więcej niż o 60 minut – w przypadku części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego i
o 45 minut - w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
3. Od 1 września 2011 r. § 30 otrzymuje brzmienie:
1) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
a) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego
trwają po 150 minut.
b) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie
podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
trwają po 60 minut.
c) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa
dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obowiązują zakres wymagań, o
których mowa w § 22 ust. 1, dla poziomu III.0.
d) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na
podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić
dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z
zastrzeżeniem § 27 ust. 1. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o
których mowa w § 22 ust. 1, dla poziomu III.1.
e) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również
przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 3d.
§ 31
1.W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
1) przewodniczący,
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej
szkole lub w placówce.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności
odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.
3. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
4. Członkami zespołu są nauczyciele przedmiotów niewchodzących w zakres danej części
tego egzaminu.

§ 32
1. Uczeń za każdą część egzaminu gimnazjalnego może uzyskać po 50 punktów.
2. Od 1 września 2011 roku wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali
procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń
przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na
podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu
gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników
ustalonych przez komisje okręgowe.
§ 33
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w
ustalonym terminu, albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20
sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia.
§ 34
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§ 35
1.Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego
ucznia komisja przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 33 do dnia 31 sierpnia
danego roku.
3. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
4. Protokoły przebiegu egzaminu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się wg zasad
określonych odrębnymi przepisami.

USTALENIA DODATKOWE
§ 36
1. Ocenie w trakcie semestru podlega przyrost wiedzy i umiejętności według szczegółowych
kryteriów przedmiotowych i blokowych zawartych w „Przedmiotowych Systemach
Oceniania” z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Uczniowie oceniani są za :
1) odpowiedzi ustne,
2) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, testy, dyktanda),
3) zadania domowe,
4) różne formy aktywności na lekcji,
5) formy doświadczalne i praktyczne.
2. Każda praca klasowa musi być zapowiedziana z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte tą pracą.
Zaplanowanie pracy klasowej polega na jej wpisaniu ołówkiem do dziennika klasy. Liczba
prac klasowych nie może przekraczać 1 w jednym dniu i 3 w jednym tygodniu nauki.
3. Sprawdzian to praca pisemna obejmująca wiadomości z 1 działu, trwająca do 45 minut.
Powinna być zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowanie
sprawdzianu polega na jego wpisaniu ołówkiem do dziennika klasy. Liczba sprawdzianów nie
może przekraczać 2 w jednym dniu i 4 w jednym tygodniu nauki .
4. Kartkówka to praca pisemna obejmująca umiejętności i wiadomości z 3 ostatnich lekcji.
Kartkówka nie musi być zapowiedziana. Liczba kartkówek w ciągu dnia i tygodnia jest
nieograniczona.
5. Liczba prac klasowych i sprawdzianów nie może przekroczyć 2 w jednym dniu i 4 w
jednym tygodniu nauki.
6. Praca klasowa i sprawdzian powinny być sprawdzone i oddane do wglądu uczniom
w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach (choroba
nauczyciela lub podróż służbowa powyżej 7 dni) prace powinny być oddane
w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca. Po upływie tego terminu oceny nie będą
uwzględnione.
7.Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny
pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona
ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie brane są
pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. Prace pisemne są przechowywane do końca
roku szkolnego (31 sierpnia).
8.Uczeń ma prawo poprawić oceny semestralne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) na
warunkach ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania
9. Każdy uczeń może być oceniany za odpowiedzi ustne na każdej lekcji. Do każdej lekcji
uczeń powinien być przygotowany. Przygotowanie polega na opanowaniu wiadomości
i umiejętności z 3 ostatnich lekcji. Każdy z uczniów ma prawo dwukrotnie w ciągu każdego
semestru być nieprzygotowanym do lekcji, jeżeli ilość godzin tygodniowo wynosi dwie lub
więcej, oraz jednokrotnie, jeżeli ilość godzin w tygodniu wynosi jeden. O fakcie tym
powinien poinformować nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. Uczeń nie może być
nieprzygotowany do zapowiedzianej pracy pisemnej.
10. Każdy uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 2n+1 ocen (n – ilość godzin
tygodniowo).
11. Wszystkie oceny wpisane do dziennika powinny być odpowiednio opisane.

