Uchwała Nr 89/2010
Rady Pedagogicznej
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
z dnia 23 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum
Działając na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania ,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r. Nr
130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475 , Nr
83, poz. 694, Nr 141 poz.1150, oraz z 2010 r. Nr156, poz.1046 4).uchwala się co następuje:
§1
W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 po słowie „technika” dodaje się „zajęć technicznych”. Po słowach „zajęć
artystycznych” wykreśla się „i technicznych”.
2) W § 7 ust.1 po słowie „informatyki” dodaje się „zajęć komputerowych lub technologii
informacyjnej”.
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
3) W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.”
w ust. 3 po słowie „zwolniony” dodaje się „lub zwolniona”
4) W § 13 ust. 4a wykreśla się słowa „publicznej”
w ust. 7 słowa „po raz drugi” zastępuje się słowami „co najmniej dwa
5) W § 15 ust. 5 po słowie „technika” dodaje się „zajęć technicznych”. Po słowach „zajęcia
artystyczne” wykreśla się „i techniczne”.
pkt. 7 wykreśla się „z zajęć artystycznych i technicznych wyłącznie praktyczny”. Po
słowie „muzyki” dodaje się „zajęć artystycznych”. Po słowie „informatyki dodaje się
„technologii informacyjnej, zajęć komputerowych”.
W ust. 9 dodaje się : „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
W § 15 dodaje się ust. 14 a w brzmieniu: „Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.”
W ust. 15 słowa „zajęć edukacyjnych” uzupełnia się słowami „obowiązkowych lub
dodatkowych”. Po słowie „nieklasyfikowany” dodaje się „lub nieklasyfikowana”.
6) § 19 w ust. 1. otrzymuje brzmienie :
„Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.”
W ust. 2 dodaje się: zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej,
zajęć komputerowych. Skreśla się słowa „zajęć artystycznych i technicznych wyłącznie
praktyczny”
w ust. 3 po słowach „dyrektor szkoły” dodaje się „do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.”
7) Po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
1) Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:
a. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c. wykonanie zaplanowanych działań;
d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
6) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego.
10) W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";

8) W § 20 w ust.1 po słowie „programowo niższych” dodaje się , „w szkole danego typu”,
oraz po słowach „§ 13 ust. 7 i 8” dodaje się „jeżeli”.
9) W § 21 dodaje się ust. 1.1 oraz 1.2 w brzmieniu:
„1.1 Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 w klasie III gimnazjum jest przeprowadzany
egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej
"egzaminem gimnazjalnym".
1.2. 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.
Od roku szkolnego 2011/2012: w § 21 ust. 1. traci ważność.
10) Po § 23 a dodaje się § 23 b w brzmieniu: Od roku szkolnego 2011/2012

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia
2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają
po 150 minut.
3. 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.
4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa
dla wszystkich uczniów (słuchaczy). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres
wymagań, o których mowa w § 23a, dla poziomu III.0.
5. Uczniowie (słuchacze), 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 § 24 pkt.7. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres
wymagań, o których mowa w § 21 pkt.2 dla poziomu III.1.
6. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również
przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w pkt. 7
7. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego
z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią
egzaminu gimnazjalnego.",
9.W deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 4, podaje się również informację o zamiarze
przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym - w przypadku ucznia (słuchacza), o którym mowa w § 24
pkt.8

10. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia
(słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,
dołącza się do listy, o której mowa w § 28 pkt. 1
11.Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej mniejszości
narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż
do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub
egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer
PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości
narodowej.
Od roku szkolnego 2011/2012 § 23 a traci ważność.
11) W § 24 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
7. Od roku szkolnego 2011/2012 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
§ 23 b, ust.7.
8. Uczniowie, o których mowa w pkt.7, mogą na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym, o której mowa w § 23 b, ust.7.
W § 35 dodaje się ust 1a i 1 b w brzmieniu:
„1a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2011/2012 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
(słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym.”
„1b. 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.”
Od roku szkolnego 2011/2012: w § 35 w ust. 1 skreśla się zdanie : „Wynik egzaminu
gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych
przez egzaminatorów.”
13) W § 49 dodaje się:
1. Przepis § 19a WSO, zgodnie z rozporz. MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych, stosuje się do uczniów klas gimnazjum, w których
realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w
12)

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. W roku szkolnym 2010/2011 informację, o której mowa w § 19a WSO, zgodnie
z § 2.2 rozporz. MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom)
w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.
3. W przypadku uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz
uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio
nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli
gimnazjum, szkoła stwarza warunki do wyrównywania różnic programowych
wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjum, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia
31sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Realizacje uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Gimnazjum im. F. Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu
Andrzej Wałęsa

