
Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

  § 11 
Założenia ogólne 

 
   1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolne  Ocenianie Uczniów oddzielnie dla klas I-III  i  IV -VI uchwalane przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców .  
 
   2.  Wewnątrzszkolne  Ocenianie Uczniów  ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym      zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowania ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwia nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3.  Nauczyciele klas I - VI na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu nauczania i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1) dzieci w zespole klasowym - w trakcie zajęć edukacyjnych; 
2)  rodziców (prawnych opiekunów) - podczas zebrania organizacyjno-informacyjnego. 

 
4.  Uczniowie klas I - III  oceniani są poprzez ocenę opisową, której kryteria i sposób zostały opracowane przez szkolny zespół nauczycieli  kształcenia 

zintegrowanego. Ocena opisowa jest przedstawiona rodzicom na koniec I półrocza. 
 
 

5.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VI  ustala się w stopniach     według   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 

 
     6.  Oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu. 
  
     7.  Zasady przeprowadzenia sprawdzianu  w klasie VI określają  odrębne przepisy. 



 
 

 
 § 12 

  
Kryteria oceny zachowania w klasach I - III 

 
1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:  

1) uczniów w trakcie pierwszych  zajęć edukacyjnych;  
2) rodziców (prawnych opiekunów) – podczas  zebrania organizacyjno- informacyjnego. 
      ( do 20 września) 
 

2. Ocena z 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;  
8)  obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest na bieżąco przez każdego wychowawcę klas I – III w dzienniku wychowawczym  
9) ocena śródroczna i roczna  z zachowania jest oceną opisową; 

Oceny dokonuje wychowawca klasy po obserwacji, konsultacji z nauczycielami uczącymi, dyżurującymi 

§ 13 
 

Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VI 
 

 
  1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:  

1) uczniów w trakcie pierwszych  zajęć edukacyjnych;  
2) rodziców (prawnych opiekunów) – podczas  zebrania organizacyjno- informacyjnego  

(do połowy września); 
 
 
 

  2.  Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali: 
1) wzorowe,  



2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne; 
 

  3.  Ocena klasyfikacyjna z  zachowania nie ma wpływu na: 
                   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
 
  4.  Kryteria szczegółowe: 
                                                                                                                                                                                                                    

1) wychowawca klasy prowadzi dziennik wychowawczy 
2) pozytywne i negatywne uwagi notowane są przez nauczycieli na bieżąco; 
3) pod koniec miesiąca wychowawca analizuje zapisy, prowadzi rozmowy wyjaśniające z uczniami, w razie potrzeby informuje rodziców i dyrektora; 
4) na klasyfikacyjną ocenę z zachowania ma wpływ samoocena ucznia, ocena zespołu klasowego, ocena nauczycieli i wychowawca. 
5) przed ustalaniem oceny klasyfikacyjnej z zachowania, wychowawca analizując wpisy przelicza punkty w dzienniku wychowawczym i zamienia je na 

oceną wpisując do dziennika lekcyjnego  wg przyjętych kryteriów przeliczania; 
 
 

PUNKTY  DODATNIE 
 
Lp Działanie Ilość punktów 

1 

Osiągnięcia w konkursach na szczeblu: 
- gminy 
- powiatu 
- województwa 
- kraju 

każdorazowo: 
l-20, wyr-10 
l-30, wyr-15 
l-40, wyr-20 
l-50, wyr-25 

2 Funkcje w organach Samorządu Uczniowskiego 0-30 jednorazowo 
3 Funkcje w organach Samorządu Klasowego 0-20 jednorazowo 

4 
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz poza zajęciami szkolnymi  
w pokazach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych itp. 

20 
każdorazowo 

5 
Praca na rzecz klasy 0-5 

każdorazowo 

6 
Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych  0-5 

każdorazowo 

7 
Wykazanie się pomysłowością, kreatywnością w życiu szkoły 0-5 

każdorazowo 

8 
Nienaganna kultura osobista (przydziela wychowawca na koniec 
półrocza) 

5-20 
każdorazowo 

9 
Udział w szkolnych uroczystościach i imprezach 5-10 

każdorazowo 

10 
Zbiórka makulatury 
Zbiórka nakrętek 10 sztuk – 1 pkt 

10 
każdorazowo 

 



PUNKTY UJEMNE 
 
Lp Działanie Ilość punktów 

1 
Przeszkadza w prowadzeniu zajęć (rzucanie papierkami, 
rozmowy itp.) 

5 
każdorazowo 

2 
Ignorowanie poleceń nauczyciela lub pracownika obsługi 10 

każdorazowo 

3 
Aroganckie zachowanie wobec osoby dorosłej 20 

każdorazowo 

4 
Ubliżanie słowne koledze 20 

każdorazowo 
5 Prowokacyjne zaczepki słowne lub fizyczne wobec innego ucznia 20 każdorazowo 

6 
Niebezpieczne zachowanie się na terenie szkoły (otwieranie i 
zeskakiwanie z okien, skakanie po ławkach 

20 każdorazowo 

7 
Bójka (dla wszystkich uczestników) 20 

każdorazowo 

8 
Niszczenie mienia szkoły (pokrycie kosztów zniszczeń) 30 

każdorazowo 

9 
Zaśmiecanie otoczenia 10 

każdorazowo 

10 
Niewykonanie przyjętego zobowiązania 20 

każdorazowo 

11 

Nieuzasadnione spóźnianie się na lekcje (przydziela wychowawca 
na koniec półrocza): 
3-5 spóźnień 
6-10 spóźnień 
11-15 spóźnień 

 
jednorazowo 

5 
10 
15 

12 
Wulgarne słownictwo 10 

każdorazowo 

13 
Samowolne opuszczenie zajęć 30 

każdorazowo 

14 
Wagary (za każdy dzień)  30 

każdorazowo 

15 
Samowolne opuszczenie terenu szkoły 50 

każdorazowo 

16 
Palenie papierosów, picie alkoholu bądź stosowanie innych 
środków odurzająco-uzależniających - udowodnione 

100 
każdorazowo 

17 
Konflikt z prawem 100 

każdorazowo 

18 
Kłamstwa – udowodnione 10 

każdorazowo 

19 
Zachowanie gorszące, obrażające moralność 20 

każdorazowo 

20 
Wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów 30 

każdorazowo 

21 
Przynoszenie do szkoły przedmiotów, urządzeń, materiałów i 
substancji chemicznych, które nie mają związku z zajęciami – a 
mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w szkole 

50 
każdorazowo 



22 
Brak mundurka lub obuwia (dopuszcza się 3 razy w półroczu) 10 

każdorazowo 

23 
Pobicia, rozboje, szczególne akty wandalizmu 50 

każdorazowo 

24 

Na koniec półrocza wychowawca przyznaje punkty za 
opuszczenie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia wg zasady: 
1-3 dni 
4-6 dni 
7-9 dni 
10-12 dni 
13 i więcej 

 
 
 

20 
30 
40 
50 
60 

 
1. Punkt 24 – powyżej 13 dni nieusprawiedliwionych nauczyciel występuje  

z wnioskiem o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia o przyczynach nieobecności. 
 
2. Nauczyciel wpisujący uwagę wpisuje również punkty, a jeżeli nie będzie wpisana ilość punktów uwaga nie będzie brana pod uwagę. 

 
3. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 130 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku semestru. 

 
4. Oceny powyżej poprawnej nie może uzyskać uczeń, któremu udowodniono wykroczenie i wszedł w konflikt z prawem: 

- picie alkoholu 
- palenie papierosów 
- kradzież 
- pobicie kolegi 
- zażywanie narkotyków oraz środków odurzających 
 

5. Ponadto uczeń, który otrzymał w semestrze -150 punktów nie może otrzymać zachowania wzorowego . 
 
 

 
Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali:   
 

OCENA SKRÓT ILO ŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJ ĄCA OCENIE 
wzorowe wz powyżej 300 
bardzo dobre bdb 200 – 299 
dobre db 130 - 199 
poprawne pop 70 - 129 
nieodpowiednie ndp 0 - 69 
naganne  ng poniżej 0 

 
 
 
 
 
 
 



§ 14 
 

Warunki i tryb uzyskania wy ższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z  zachowania  

 
 

1. Wychowawca ustalając  roczną ocenę z zachowania zasięga opinii  ucznia, klasy i zespołu     nauczycielskiego, a przewidywaną  ocenę umieszcza ołówkiem  w 
dzienniku. 

        1)  sposób zasięgnięciu opinii ucznia, klasy, zespołu nauczycielskiego 
                  
        2)  ostateczną ocenę ustala wychowawca, która jest średnią  z  ocen proponowanych. 
 

2.  Proponowana ocena z zachowania wpisywana  jest do dziennika ołówkiem , która  nie jest oceną wiążącą tzn. może w okresie do ustalenia ostatecznej oceny  
rocznej ( na 3 dni do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej) ulec obniżeniu jak i podwyższeniu zgodnie z przyjętym systemem oceniania zachowania. 

 
 
 

  3.    Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku : 
1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 
2) pozytywnej opinii  pozostałych pracowników szkoły, 
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły, 
4) otrzymania pochwały poza szkołą. 

 
4.      Ustala się następujący tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena z  zachowania:  

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie składają umotywowany wniosek do 
Dyrektora szkoły  o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. O fakcie tym informują wychowawcę klasy, 

2) wychowawca w ciągu 2 dni  rozpatruje wniosek rodzica  biorąc pod uwagę  ustną opinię Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Dyrektora 
szkoły oraz  sporządza protokół, który zawiera: 

a) termin przeprowadzenia  rozmowy z samorządem szkolnym i nauczycielami   oraz Dyrektorem, 
b) uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia tej samej oceny z zachowania, 
c) ustaloną ocenę ostateczną, 
d) podpis wychowawcy,  
e) podpis ucznia 

3) kopię  sporządzonego protokołu  wychowawca przekazuje rodzicom, za potwierdzeniem   odbioru. 
4) od  ustalonej oceny nie ma odwołania. 

 
 

§ 15 
 



Termin i sposób  informowania  rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz rocznej ocenie 
zachowania 

 
1.   O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej i rocznej ocenie z  zachowania  rodzice ( prawni opiekunowie)  są informowani  na dwa tygodnie przed  

konferencją klasyfikacyjną. 
 
2.    Informację  pisemną z podaniem uzasadnienia ocen niedostatecznych, otrzymuje rodzic ( prawny opiekun) na spotkaniu z wychowawcą  za potwierdzeniem 

odbioru. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna)  i nie stawienie się na wezwanie wychowawcy (telefoniczne, pisemne)  powoduje utrzymania proponowanej 
oceny. 

 
                      

§ 16 

                                     Skala i formy oceniania bieżącego w klasach I – III 

1.  Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym według skali  przyjętej przez wszystkich nauczycieli klas I - III. 
W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy wdł. Kategorii edukacyjnych: 

        1 edukacja polonistyczna, 

         2 edukacja matematyczna 

2.   Przy zapisywaniu ocen bieżących ocenę wpisuję się cyfrą , nie dopuszcza się stosowanie znaku ,,plus” (+)  i ,,minus‘’(-) Ocena śródroczna i końcoworoczna jest 
oceną opisową . 

Skala ocen: 

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  

 
                              

 

 

         



§ 17 

Skala i formy oceniania bieżącego w klasach IV – VI 

3.   W ocenianiu bieżącym  ucznia ustala się następującą skalę: 

7) stopień celujący – 6 
8) stopień bardzo dobry – 5 
9) stopień dobry – 4 
10) stopień dostateczny – 3 
11) stopień dopuszczający – 2 
12) stopień niedostateczny - 1  

4.     Częstotliwość oceniania:  

1) w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia; 
2) kartkówka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję, w związku z 

powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia; 
3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu , punkt 1 i 2  nie 

obowiązują; 
4) częstotliwość oceniania innych form aktywności (np prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania. 

5.    Terminy oddawania prac pisemnych: 

1) przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych: 
a) prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni roboczych, 
b) kartkówki - do jednego tygodnia roboczego, 

2)  sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne  ucznia jest udostępniana uczniowi i  jego rodzicom (prawnym opiekunom). Po zapoznaniu się z oceną,  
podpisują je i zwracają  nauczycielowi. 

6.  Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia  oceny niedostatecznej z  pracy klasowej  i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. 
Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym pod uwagę brana jest ocena z poprawy.  

7 .      Umowa  w  sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji: 

1) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej: 
a) wypadkiem losowym; 
b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą, 

           2)    udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek i  prac domowych; 
           3)    uczeń ma prawo dwa razy w roku zgłosić nie przygotowanie do lekcji nie podając przyczyn, prawo to nie dotyczy prac klasowych. Zgłoszenie takie winno 

wystąpić przed rozpoczęciem lekcji. 



 

 

1. Określa się następujące zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów poprzez:  

1) test diagnostyczny 
2) testy  
3) kartkówki,  indywidualne prace pisemne na lekcji  
4) odpowiedzi ustne  
5) pracę domową  
6) pracę w grupach  
7) aktywność na zajęciach edukacyjnych  
8)  zeszyty przedmiotowe 
9)  sprawdziany próbne  
10)   pracę klasową  

a) w przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 
2 tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. W przypadku opuszczenia pracy klasowej z krótkotrwałych / do 1 tygodnia/ przyczyn 
losowych uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w takim przypadku uczeń nie ma możliwości pisania 
poprawy. Wyjątek stanowi długotrwała choroba / powyżej 1 tygodnia/: wtedy o terminie poprawy decyduje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z 
uczniem; 

b) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po długiej nieobecności ma on prawo do poprawy tylko raz; 

c) ocenę otrzymaną z poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok stopnia z poprawianej pracy, o ile jest wyższa od poprzedniej; 
d) w przypadku powtarzającej się dwa razy jednodniowej nieobecności w dniu pracy klasowej nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności 

ucznia następnego dnia, dotyczy to również zwolnień z lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa (sprawdzian, test); 

2.  Ustala się następującą skalę dla sprawdzianów pisemnych: 

  0%- 29% - niedostateczny 
30% - 49% - dopuszczający 
50% - 69% - dostateczny 
70% - 89% - dobry 

                             90% - 100% - bardzo dobry 
                              powyżej 100%- celujący 
 

3.    Testy diagnostyczne, prace klasowe, testy i sprawdziany  próbne są obowiązkowe. 
 



4.   Prace pisemne opatrzone recenzją lub  komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie   2 tygodni   od ich napisania. 
 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inne wytwory gromadzone są w teczce dokumentującej postępy dziecka w nauce.  Uczeń i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) otrzymują je  do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

 
6. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (trwające  minimum 1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne.  

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.  

8. W przypadku stopni cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów za aktywność, prace domowe i cząstkowe odpowiedzi. 

9. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę 
bardzo dobrą. 

 
10. Uczeń ma prawo być 2 razy w półroczu nie przygotowany do lekcji. Jednak swoje                  nieprzygotowanie  musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, 

by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem, ,,nie przygotowany” (np). 

11. Jeśli uczeń nie zgłosi  nauczycielowi  faktu nie przygotowania do lekcji otrzymuje    z odpowiedzi ocenę niedostateczną. 

12. Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany. 

13. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas ma obowiązek uzupełnienia zeszytów przedmiotowych  w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

14.  Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące.  

15.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  z zachowania. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

17. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

                                                            
                                                                                 § 18 
 

Warunki  i sposób  przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)  informacji o postępach  i trudnościach ucznia w nauce. 
 

1. Rodzice o postępach swoich dzieci będą informowani w następujący sposób: 
 

1) ustnie ( o umiejętnościach i zalecanych formach pracy w pogłębianiu wiedzy dziecka), 



2) pisemnie w zeszytach przedmiotowych; 
3) przez recenzję pracy pisemnej; 
4) przez prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki; 
5) w czasie kontaktów indywidualnych w zależności od potrzeb -  rozmowę należy          udokumentować w dzienniku lekcyjnym; 
6) na wywiadówkach śródrocznych  – minimum cztery razy w roku; 
7) przez podpisywanie prac klasowych po zapoznaniu się z nimi podczas  spotkania z             nauczycielem ; 
8) przez list gratulacyjny dla rodziców uczniów kl. IV – VI; 

 
2. Sposób  uzasadniania ustalonej oceny przez nauczyciela: 
 

       1) po rozpatrzeniu  wniosku rodzica,  nauczyciel przygotowuje pisemne uzasadnienie  oceny        według kryteriów zawartych w Przedmiotowym 
Systemie Oceniania ,który określa  poziom wiedzy  i umiejętności ucznia. 

 
§ 19 

 
Warunki i tryb uzyskania wy ższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować o podwyższenie( o 1 stopień)   przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych do  Dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej   rocznej ocenie. 
 

2. Rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 
 
3.  Nauczyciel  w ciągu trzech  dni ( pisemnie) określa zakres materiału jaki  uczeń powinien  opanować. 
 
4.  Egzamin  sprawdzający  powinien być  przeprowadzony nie  później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
 
5. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
 
6. Egzamin sprawdzający jest egzaminem pisemnym za wyjątkiem  plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę zadań 

praktycznych. 
 
7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół odnotowując skład komisji , termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę 

uzyskaną przez ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen , w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.  
 
 
8. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego. 
 
9. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły. 


