
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz     

z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 843 ) 

Dokument określa warunki i sposób oceniania uczniów w następujących typach szkół: 

a) trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej,  

b) trzyletnim liceum ogólnokształcącym,  

c) czteroletnim  technikum,  

 

 

 

Ocenianie obejmuje : 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz praktyczną naukę  zawodu - w szkole prowadzącej 

kształcenie zawodowe. 

  



CZĘŚD I 

FORMUŁOWANIE OCEN 

§ 1 

Ocenianie 

1. Ocenianiu podlegają: 

a)osiągnięcia edukacyjne ucznia ( z zajęd obowiązkowych i dodatkowych) 

b) zachowanie ucznia 

2. Ocenianie  osiągnięd  edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do 

wymagao edukacyjnychwynikających z podstawy programowej. 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy  

i nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielenie  uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych  

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania 

c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania  

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  

e) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania 



f) ustalanie warunków  i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce  

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

 i dodatkowych zajęd edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania  

b) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd  edukacyjnych 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o:  

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

9. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, i jego rodziców (prawnych  opiekunów). 

10. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnid. 

12. Nauczyciel jest obowiązany dostosowad wymagania edukacyjne, o których mowa w 

art. 44b ust.8 pkt.1 ustawy o systemie oświaty do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie 

dokumentów wymienionych w §3 pkt.1-5 Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) 

należy w szczególności brad pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki, technologii 

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych  możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką 



dysleksja rozwojowa, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

16. W szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących: 

 

6 - ocena wystawiana w okoliczności, gdy uczeo w swojej odpowiedzi wykazał się 

wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi ponad warstwę ponadpodstawową. 

samorzutnie jest w stanie organizowad wokół siebie grupę i nadzorowad jej pracę; 

sprostał wymaganiom z poziomu wykraczającego – W  

5 - ocena wystawiana, gdy uczeo wykazuje się podczas swoich wypowiedzi 

klasyfikacyjnych wiadomościami i umiejętnościami w zasadzie wyczerpującymi warstwę 

ponadpodstawową. jego sposób  rozwiązywania problemów cechuje duża 

samodzielnośd, potrafi sam formułowad sytuacje problemowe. Wysoka aktywnośd  

w czasie zajęd, przewodzenie grupie; sprostał wymaganiom z poziomu - D. 

4 - ocena wystawiana w okoliczności, gdy uczeo dośd dobrze „porusza” się  

w zagadnieniach z poziomu ponad podstawowego, stosuje wiadomości z poziomu 

podstawowego dając sobie radę ze wszystkimi typowymi problemami, w miarę 

samodzielnie „porusza” się w opanowanych zagadnieniach, lecz nie potrafi samodzielnie 

wykreowad nowej sytuacji problemowej. Uczeo taki jest dośd aktywny w czasie zajęd; 

czyni zadośd wymaganiom z poziomu – R. 

3 - ocena wystawiana wtedy, gdy uczeo kompletnie opanował podstawowy poziom 

wiadomości  

i umiejętności. Daje sobie radę z łatwiejszymi, typowymi problemami. Ocena ta może 

byd też informacją o tym, że uczeo ma braki z poprzednich etapów edukacyjnych  

i one to uniemożliwiają mu sprostanie wyższemu poziomowi wymagao. Uczeo jest 

raczej bierny na lekcjach ale wykonujący dosyd dobrze wydane polecenia; uczeo czyni 

zadośd wymaganiom z poziomu - P. 

2 - ocena ta świadczy o tym, że wiedza ucznia jest typowo odtwórcza, wiadomości  

i umiejętności nie wykraczają poza etap naśladowania, odtwarzania wyuczonych czy 

obserwowanych zachowao. Bierny w czasie zajęd, polecenia wykonuje niedokładnie, 

powoli. Często ocena taka jest sygnałem głębokich braków i opóźnieo w opanowaniu 

materiału. Uczeo czyni zadośd wymaganiom z poziomu - K. 

1- ocena świadczy o tym, że uczeo nie opanował materiału nawet w warstwie 

podstawowej. Jego wiedza jest fragmentaryczna, brak wytrenowanych umiejętności. 

Stan ten w przyszłości może zaowocowad jeszcze mocniejszym pogłębieniem się 

zaległości a w efekcie klasyfikacyjną oceną „niedostateczny". Jest to sygnał 

ostrzegawczy, powinien mobilizowad do zwiększonego wysiłku pod opieką nauczyciela. 



17. Podczas informowania o ocenie należy używad cyfr. Niedopuszczalne jest 

utożsamianie nazw ocen bieżących z nazwami ocen klasyfikacyjnych. 

18. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustala się według 

skali: 
 

 celujący – 6 

 bardzo dobry – 5 

dobry  - 4 

 dostateczny  - 3 

 dopuszczający   - 2 

 niedostateczny  - 1 

19. Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

z  zachowania. 

 

  



§ 2 

Standardy wymagao edukacyjnych 

Określają  oczekiwane osiągnięcia uczniów, przejawiające się w celowym, skutecznym  

i świadomym działaniu w określonych sytuacjach i przekładające się na poszczególne 

oceny  z zajęd edukacyjnych. Służą właściwemu pomiarowi osiągnięd edukacyjnych 

uczniów w odniesieniu do założeo programowych. 

1. Przyjmuje się następujący model podziału treści nauczania: 

Tabela1. 

Treści 

nauczania 

Warstwa 

treści 
Wymagania (poziomy wymagao) 

Ponad 

program 
Wykraczająca 

Wykraczające 

(W) 

Ocena 6 

Wymagania 

wykraczające 

Uczeo opanował w pełni 

wymagania programowe na 

ocenę bardzo dobrą, a jego 

wiadomości i umiejętności 

są złożone, twórcze  

i wykraczają poza program 

nauczania 

Program 

nauczania i 

wymagania 

programo

we 

Dopełniająca 
Pełne (D) 

Ocena 5 
Wymagania 

ponadpodsta

wowe 

Uczeo spełnia 100% 

wymagao podstawowych  

i 75% wymagao 

ponadpodstawowych 

Rozszerzając

a 

Rozszerzając

e (R) 

Ocena 4 

Uczeo spełnia 75% 

wymagao podstawowych  

i 50% wymagao 

ponadpodstawowych 

Podstawowa 

Podstawowe 

(P) 

Ocena 3 Wymagania 

podstawowe 

Spełnienie przez ucznia 

75% tych wymagao 

Konieczna 

Konieczne 

(K) 

Ocena 2 

Spełnienie przez ucznia 50%  

wymagao podstawowych 

2. Nauczyciel jest zobowiązany stosowad poniższy podział, bez względu czy realizuje 

przedmiot w zakresie podstawowym czy rozszerzonym. 

3. W  teście sprawdzającym przybliżona proporcja : 60% zadao z poziomu 

podstawowego i 40% z poziomu ponadpodstawowego. 

  



§ 3 

Reguły tworzenia przedmiotowych systemów oceniania. 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania to zwięzła umowa zawarta pomiędzy nauczycielem 

przedmiotu a konkretna klasą, dotycząca wszystkich sfer oceniania bieżącego i ustalania 

oceny klasyfikacyjnej (należy tu unikad wszelkich form „dzielenia włosów na czworo”, reguły 

musza byd jasne i wyartykułowane w sposób możliwie najmniej represyjny w stosunku do 

ucznia).  

2. Umowa ta jest zawierana na czas trwania roku szkolnego. Musi byd zgodna z §4 tej części 

WSO. Kopie tych umów nauczyciele składają u Dyrektora szkoły w terminie do połowy 

października każdego roku. 

3. Oceny klasyfikacyjne należy wstawid zgodnie z regułami pomiaru dydaktycznego. 

4. Sprecyzowane w PSO reguły wystawiania ocen klasyfikacyjnych muszą dawad 

nauczycielowi pewnośd, że ocena wystawiona z konkretnego zbioru ocen bieżących 

rzetelnie informuje ucznia i jego rodziców o poziomie wiadomości i umiejętności, które 

opanował uczeo, o jego brakach i możliwościach rozwoju. 

5. Narzędzia stosowane przez nauczycieli powinny dotyczyd wszystkich poziomów wymagao 

określonych w tabeli 1, tak aby ocena wystawiona na ich podstawie była rzetelna 

informacją o umiejętnościach ucznia w danym momencie. 

6. Dopuszcza się stosowanie innych znaków w dziennikach lekcyjnych (np. aktywnośd, prace 

domowe, nieobecności na sprawdzianach i innych pod warunkiem podania dokładnej 

legendy  

u dołu stronicy w dzienniku). 

7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek stosowania jednolitych kryteriów oceniania opartych 

na aktualnych przepisach WSO., a nauczyciele tych samych przedmiotów  opracowad  

i uwzględniad jednolite zasady PSO. 

  



§4 

Formy i terminy oceniania ucznia 

 

1. Określa się następujące okoliczności, w których uczeo jest oceniany: 

a) sprawdzian pisemny po zamkniętej partii materiału, wypracowanie, praca klasowa 

(nie więcej niż trzy w semestrze na przedmiot); czas trwania jedna - lub dwie 

lekcje; ocena w kolorze czerwonym: 

b) sprawdzian podsumowujący (semestr, rok), jeden w semestrze za jedną pracę  

z podpunktu a), czas trwania jedna lub dwie lekcje; ocena w kolorze czerwonym  

z adnotacją 

c) kartkówka niezapowiedziana - nie więcej nowego materiału niż z ostatniego 

tematu lekcyjnego. Nie może byd w nim zagadnieo powtórzeniowych. Nie więcej 

niż pięd w semestrze; czas trwania dostosowany do ilości pytao – od 5 do 20 

minut; ocena w kolorze zielonym;  

d) kartkówka zapowiedziana – maksymalnie z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. 

Nie więcej niż dziesięd w semestrze; czas trwania dostosowany do ilości pytao  

– od 5 do 20 minut; ocena w kolorze zielonym; 

e) odpowiedź ustna - w zakresie ostatniej jednostki metodycznej, na życzenie ucznia 

może mied charakter powtórzeniowy; 

f) praca domowa - zadawana na bieżąco; czas jej wykonania nie powinien 

przekraczad jednej godziny; 

g) praca domowa w formie referatu, rozprawki, artykułu, projektu - mająca na celu 

kompensacje wiedzy z różnych poziomów i źródeł; Czas wykonania około  

10 godzin; nie więcej niż dwie w ciągu semestru; 

2. inne formy umożliwiające wypowiedź ucznia - pod warunkiem, że są zgodne  

z planem pracy szkoły  

3. Ocena z jakiejkolwiek pisemnej formy wypowiedzi musi byd podana do wiadomości nie 

później niż dwa tygodnie po zebraniu prac ale minimum pięd dni nauki przed klasyfikacją. 

4. Terminy popraw pomiarów dydaktycznych: 

a) z pkt. 1 ust. a, b, d – możliwośd poprawy i obowiązek zaliczenia nieobecności  

w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac (gdy uczeo był chory dwa tygodnie 

od daty powrotu do szkoły) z wyjątkiem okresu bezpośrednio przed klasyfikacją 

semestralną/koocoworoczną – wtedy należy zaliczyd nieobecnośd niezwłocznie, 

najpóźniejw terminie do ostatniego dnia wystawiania ocen, niezaliczenie  

w terminie nieobecności traktowane jest jako ndst., 

b) z pkt. 1 ust. c, e – możliwośd poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od daty jej 

uzyskania, w przypadku nieobecności – zaliczenie nieobowiązkowe, 

c) z pkt. 1 ust. f, g, h – możliwośd poprawy oceny na następnej lekcji w formie 

zadanej przez nauczyciela. 



5. Ocena uzyskana z poprawy zastępuje ocenę uzyskaną pierwotnie. 

6. Ilośd nieprzygotowao przypadająca na semestr:  

a) pierwszy – jest równa liczbie godzin z danego przedmiotu w tygodniu – jednak nie 

więcej niż trzy nieprzygotowania w semestrze, 

b) drugi – jest ustalana indywidualnie dla każdego ucznia na podstawie oceny  

z danego przedmiotu z poprzedniego semestru według tabeli 

 

Ocena na semestr 
Liczba nieprzygotowao 

1-3 godz. tyg. więcej niż 3 godz. tyg. 

Niedostateczny 0 0 

Dopuszczający 0 0 

Dostateczny 1 2 

Dobry 2 3 

Bardzo dobry 3 4 

Celujący 4 5 

 

7. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następny semestr. 

8. Zgłoszenie „nieprzygotowania” zwalnia na lekcji z: 

a) braku książki, zeszytu, pracy domowej; 

b) odpowiedzi; 

c) kartkówki niezapowiedzianej 

9. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z: 

a) kartkówek , klasówek, sprawdzianów zapowiedzianych; 

b) zapowiedzianych podsumowao; 

10. Uczniowie którzy chcą zgłosid nieprzygotowanie tworzą listę i dostarczają ją nauczycielowi 

po wejściu do klasy. 

11. Nauczyciel wyczytuje osoby, które są nieprzygotowane na głos. 

12. Obowiązujący w szkole „szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej oraz 

niezapowiedzianej kartkówki. Uczeo mimo posiadania „szczęśliwego numerka” ma 

obowiązek przystąpid do zapowiedzianego sprawdzianu, kartkówki oraz posiadad pracę 

domową. 

13. Jeśli uczeo jest nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych i ta nieobecnośd trwa 1 – 2 dni, 

to wówczas przysługuje mu 1 dzieo „niepytania”. Gdy nieobecnośd usprawiedliwiona 

trwa od 3 – 5 dni, wówczas uczniowi przysługują 2 dni ( nie lekcje danego 

przedmiotu))„niepytania”, a jeśli nieobecnośd wynosi 6 dni i więcej, uczniowi 

przysługuje tydzieo „niepytania” ( nie 7 lekcji z danego przedmiotu). Czas liczy się od 

pierwszego dnia powroty ucznia do szkoły. 

14. Ocena z odpowiedzi ustnej powinna byd na bieżąco krótko uzasadniona w kontekście 

ustalonych poziomów wymagao. 



15. Na pięd dni nauki przed klasyfikacją nie można przeprowadzad form pomiaru  

z podpunktu a) i b). 

16. Uczeo nie może mied więcej niż: 

a) jeden sprawdzian pisemny (wypracowanie) oraz jedną zapowiedzianą kartkówkę 

dziennie, 

b) trzy sprawdziany pisemne i pięd zapowiedzianych kartkówek (wypracowao) 

tygodniowo, 

c) dwa sprawdziany podsumowujące tygodniowo. 

17. Termin pomiaru z podpunktów a) i b) ustala się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

Ustalone terminy należy wpisad niezwłocznie do dziennika. Uczeo ma prawo nie 

przystąpid do nie wpisanego do dziennika pomiaru z podpunktów a) i b) bez żadnych 

konsekwencji. 

18. Minimum pięd dni nauki przed klasyfikacją nauczyciele powinni przeznaczyd czas na 

umożliwienie w ramach prowadzonych lekcji (niedopuszczalne jest zwalnianie uczniów  

z zajęd danego przedmiotu w celu poprawienia oceny z drugiego) poprawienia uczniom 

ocen bieżących rozliczanych przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych. 

19.  W okresie, o którym mowa w pkt. 10 należy unikad typowych sprawdzianów pisemnych 

(jest to źródłem nadużyd ze strony uczniów, np. pisanie „ gotowców”). 

  



§5 

Tryb ustalania oceny semestralnej i koocoworocznej z zajęd edukacyjnych 

 

1. Zasady ustalania oceny z pisemnych form sprawdzania wiedzy ucznia (np. praca klasowa, 

test, kartkówka) - ocenę ustala się uwzględniając uzyskany przez ucznia procent 

maksymalnej liczby punktów w następujący sposób: 

 

0% - 29%  niedostateczny 

30% - 45%  dopuszczający 

46% - 65%  dostateczny 

66% - 84%  dobry 

85% - 100%  bardzo dobry 

 

2. Zasady ustalania oceny śródrocznej oraz koocoworocznej: 

a) ocena śródroczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego 

semestru. 

b) ocena koocoworoczna oparta jest na ocenach semestralnych uzyskanych w ciągu 

całego roku szkolnego. 

c) Sródroczne i koocoworoczne oceny z  obowiązkowych zajęd edukacyjnych  

ustalająnauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z uwzględnieniem  

standardów  i wymagao edukacyjnych zawartych w nauczycielskich systemach 

oceniania a zgodnych z WSO, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze 

sprawdzianów . 

d) Każda uzyskana przez ucznia ocena powinna byd wpisana niezwłocznie do 

dziennika lekcyjnego ( nie później niż do  zakooczenia lekcji w danym dniu)  

a uczeo poinformowany o jej otrzymaniu. 

  



Częśd II 

§6 

OCENA ZACHOWANIA 

Postanowienia ogólne 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

c) dbałośd o honor i tradycję szkoły 

d) dbałośd o piękno mowy ojczystej 

e) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób 

f) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

g) okazywanie szacunku innym osobom 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mied wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęd 

edukacyjnych 

3. W szkole obowiązuje następująca skala ocen z zachowania - semestralnych  

i koocoworocznych: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

1. 4.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia uwzględniając następujące okoliczności: 

Wzorowe - uczeo ma wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, nie spóźnia się na zajęcia, 
aktywnie i twórczo działa w społeczności szkolnej i w środowisku, wykazuje takt i wysoką kulturę, dba 
o schludny i estetyczny wygląd, dba o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych, dba o czystośd 
języka polskiego, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, opuścił nie więcej niż 6 ( 3+3 ) godzin 
lekcyjnych bez usprawiedliwienia w ciągu roku szkolnego; 
 
Bardzo dobre –uczeo bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, nie spóźnia się na zajęcia bez 
istotnego usprawiedliwienia, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, wykazuje wysoką 
kulturę osobistą, dba o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych, szanuje dobre imię i tradycje 
szkoły, opuścił nie więcej niż 12 ( 6+6 ) godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w ciągu roku 
szkolnego; 
 
Dobre– uczeo wypełnia swoje obowiązki szkolne, uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, spóźnia 
się sporadycznie z niezależnych od niego powodów, stara się dbad o bezpieczeostwo i zdrowie własne 
oraz innych, okazuje szacunek innym osobom, opuścił nie więcej niż 20 ( 10+10 ) godzin lekcyjnych 
bez usprawiedliwienia w ciągu roku szkolnego; 
 



Poprawne – uczeo ma odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych, na ogół kieruje się zasadami 
dobrego wychowania, zdarza mu się spóźniad na zajęcia szkolne, rzadko uczestniczy w życiu 
społeczności szkolnej, opuścił nie więcej niż 30 ( 15+15 )godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w 
ciągu roku szkolnego; 
 
Nieodpowiednie- uczeo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, jego takt i kultura budzą 
zastrzeżenia, często spóźnia się na zajęcia ze swojej przyczyny, nie interesuje się pracą na rzecz 
szkoły, opuścił  więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w ciągu roku szkolnego; 
 
Naganne–lekceważy swoje obowiązki szkolne, nie stosuje się do ogólnie przyjętych norm etycznych,  
często bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne (powyżej 30 godz. nieusprawiedliwionych), 
nagminnie spóźnia się na zajęcia szkolne, nie dba o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych 
uczniów, lekceważy dobre imię szkoły i jej tradycje.” 
 
 

 

  



§7 

Tryb ustalania oceny zachowania 

1. Na początku każdego semestru uczeo otrzymuje 30 punktów ”kredytu zaufania”. 

2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie liczby uzyskanych punktów. 

3. Ocenę semestralną i roczną ustala się wg poniższych kryteriów: 

4.  

TABELA 1 

OCENA SEMESTRALNA OCENA ROCZNA 

Wzorowe 50 pkt. i więcej Wzorowe 100 pkt. i więcej 

Bardzo dobre 40 – 49 pkt. Bardzo dobre 80 – 99 pkt. 

Dobre 30 – 39 pkt. Dobre 60 – 79 pkt. 

Poprawne 20 – 29 pkt. Poprawne 40 – 59 pkt. 

Nieodpowiednie 10 – 19 pkt. Nieodpowiednie 20 – 39 pkt. 

Naganne poniżej 10 pkt. Naganne poniżej 20 pkt. 

 

5. Punkty uzyskane w semestrze pierwszym są sumowane do punktów rozliczanych przy ocenie 

rocznej. 

6. Wyjściową ilośd punktów uczeo może podwyższyd poprzez uzyskanie dodatnich punktów  

z tabeli 2 – punkty dodatnie. 

7. Wyjściową  liczbę punktów  uczeo  może  obniżyd  poprzez  uzyskanie  ujemnych punktów  

w tabeli 3 – punkty ujemne. 

8. Punkty z tabeli 2 i 3 rozliczane są na koniec semestru (roku) przez wychowawcę na podstawie 

zaistniałych zdarzeo w zachowaniu ucznia. 

9. Punkty dodatnie należy przyznawad każdorazowo za poszczególne osiągnięcia i inicjatywy. 

10. Brak limitu punktów dodatnich. 

11. W rozliczeniu punktów WSO uwzględniane są te opinie i uwagi nauczycieli, które zostaną 

wpisane do dziennika. 

12. Zespół wychowawców w porozumieniu z Dyrektorem i pozostałymi nauczycielami pod koniec 

każdego semestru precyzują sposób przyznawania punktów dodatnich, adekwatnie do 

zdarzeo, które miały miejsce w szkole.  

  



TABELA 2 – PUNKTY DODATNIE 

DZIAŁANIE UCZNIA ILOŚD PUNKTÓW 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

Osiągnięcie najwyższych średnich ocen w klasie(punkty wg miejsca 1,2,3). 12; 8; 5 

Osiągnięcie 100% frekwencji(punkty za każdy miesiąc). 5 

1. Brak spóźnieoprzy frekwencji miesięcznej powyżej 90%(punkty za każdy 

miesiąc). 

5 

2. Zaangażowanie w życie szkoły 

Reprezentowanie szkoły na olimpiadach przedmiotowych (punkty 
każdorazowo wg miejsca): 

 na szczeblu szkolnym 
 na szczeblu powiatowym 

 na szczeblu ponadpowiatowym 

 
 

12(1); 8(2,3); 4(za udział) 
16(1); 12(2,3); 8(za udział) 
24(1); 16(2,3);12(za udział) 

Reprezentowanie szkoły w konkursach (artystycznych, muzycznych, 
tanecznych, teatralnych, plastycznych, wiedzowych, itp.) (punkty 

każdorazowo wg miejsca): 

 na szczeblu szkolnym 
 na szczeblu powiatowym 

 na szczeblu ponadpowiatowym 

 
 
 

8(1); 4(2,3); 2(za udział) 
12(1); 8(2,3); 4(za udział) 

18(1); 12(2,3); 8(za udział) 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (punkty każdorazowo 
wg miejsca): 

 na szczeblu szkolnym 
 na szczeblu powiatowym 

 na szczeblu ponadpowiatowym 

 
 

8(1); 4(2,3); 2(za udział) 
12(1); 8(2,3); 4(za udział) 

18(1); 12(2,3); 8(za udział) 

Świadczenie pomocy koleżeoskiej w zakresie nauki lub 
bezpieczeostwa(punkty wg ilości korzystających i jakości pracy – opinii 

nauczyciela przedmiotu): 

 na szczeblu klasowym 
 na szczeblu szkolnym 

 
 

 
5; 4; 3 

10; 8; 4 

Praca na rzeczklasy, szkoły lub środowiska(punkty każdorazowo wg opinii 
zlecającego): 

 klasy 
 szkoły 

 środowiska 

 
 

2 
4 
8 

3. Aktywnośd pozaszkolna 

Działalnośd na rzecz społeczności lokalnej (organizacje społeczne, sportowe, 
parafialne, samorządowe, charytatywne, ekologiczne, wolontariat itp.) 

 



(każdorazowo wg opinii organizatora). 10; 5 

Reprezentowanie szkoły w imprezach, zawodach lub akcjach nie 
organizowanych przez szkołę(punkty każdorazowo za potwierdzeniem 

organizatora wg zaangażowania): 

 w obrębie powiatu / diecezji 
 na szczeblu ponadpowiatowym / ponaddiecezjalnym 

 
 
 

8; 4; 2 
12; 8; 4 

4. Inicjatywnośd i przedsiębiorczośd 

Zainicjowanie i zorganizowanie imprezy rozrywkowej, tanecznej, 
turystycznej, sportowej, artystycznej, itp. (punkty każdorazowo – 
organizator/współpracujący – wg opinii organizatora głównego): 

 na szczeblu klasowym 
 na szczeblu szkolnym 

 na szczeblu ponadszkolnym 

 
 

 

5; 2 
10; 4 
15; 8 

Zainicjowanie i zorganizowanie akcji społecznej, charytatywnej, ekologicznej, 
obywatelskiej, lobbystycznej, środowiskowej, itp. (punkty każdorazowo – 

organizator/współpracujący – wg opinii organizatora głównego): 

 na szczeblu klasowym 
 na szczeblu szkolnym 

 na szczeblu ponadszkolnym 

 
 
 

5; 2 
10; 4 

15; 8 

Czynny udział w imprezie lub uroczystości -strój galowy – 2 punkty każdorazowo 
(punkty każdorazowo wg opinii głównego organizatora): 

 szkolnej 
 ponadszkolnej 

 
 

10; 8; 6; 4; 2; 1 
12; 10; 8; 6; 4; 2 

Pełnienie funkcji samorządowych(punkty raz na semestr wg opinii): 

 na szczeblu klasowym (wychowawcy i przewodniczącego klasy dla 
członków samorządu) 

 na szczeblu szkolnym (opiekuna S.U. i przewodniczącego S.U. dla 
członków samorządu) 

 

10; 8; 5 
 

15; 10; 5 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 3 – PUNKTY UJEMNE 

DZIAŁANIE UCZNIA ILOŚD PUNKTÓW 

1. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia 

Negatywne uwagi dotyczące zachowania ucznia(punkty za każdą uwagę 

wpisaną do dziennika): 

 ze strony dyrektora 

 ze strony nauczyciela 

 

 

8 

4 

Negatywne uwagi dotyczące zachowania ucznia (punkty raz w semestrze wg 

opinii): 

 ze strony przewodniczącego samorządu klasowego 

 ze strony przewodniczącego samorządu uczniowskiego 

 ze strony przewodniczącego sekcji samorządu uczniowskiego 

 

 

4; 2 

10; 8 

8; 4 

Nieprzekazywanie rodzicom informacji zleconych przez wychowawcę lub 

dyrektora szkoły(punkty każdorazowo). 
5 

Niewywiązywanie się z powierzonych przez nauczyciela, dyrektora szkoły 

zadao(punkty każdorazowo). 
5 

Dewastacja sprzętu szkolnego, dekoracji lub innych rzeczy będących 

własnością szkoły(punkty każdorazowo). 
10; 5 

Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego – brak 

poszanowania innych osób, niewłaściwe formy relacji względem 

nauczycieli, kolegów(punkty raz w semestrze). 

10 

Publiczne używanie wulgarnego słownictwa(punkty każdorazowo). 5 

Przyłapanie na paleniu papierosów na terenie szkoły(punkty każdorazowo). 5 

Używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji bez zgody nauczyciela 5 

Udowodnienie uczniowi(punkty każdorazowo): 

 fałszowania dokumentacji szkolnej 

 kradzieży, włamania 

 przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków 

 posiadanie na terenie szkoły alkoholu, narkotyków lub ich 

rozprowadzanie 

 stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej 

30 

2. Absencja 

Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę. 1 

Za każde 3 spóźnienia. 1 

Za każde spóźnienie w kółku. 1 

 

13. Podczas ustalania punktów wychowawca może konsultowad się z samorządem klasowym. 



14. Czynnośd ustalania punktów powinna byd udokumentowana na arkuszu spostrzeżeo  

w oparciu o algorytm przyznawania punktów,  indywidualnie dla każdego ucznia. Wskazana 

tu jest również konsultacja z innymi nauczycielami. 

15. Wychowawca ma prawo przyznad premię za wyraźną poprawę w zachowaniu, frekwencji  

i nauce w wysokości do 10 pkt. – tylko pod koniec II semestru. 

16. Oceny wzorowej nie może otrzymad uczeo, który mimo kompletu punktów dopuścił się 

czynu niegodnego tej oceny. W takim przypadku wychowawca klasy podejmuje ostateczną 

decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

17. Za szczególne osiągnięcia, które nie zostały uwzględnione w tabeli nr 2 istnieje możliwośd 

podwyższenia oceny przez wychowawcę, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

18. Usprawiedliwiona absencja nie mająca wpływu na obniżenie ilości punktów:  

a) pobyt w szpitalu, 

b) pobyt na zgrupowaniach sportowych itp., 

c) usprawiedliwiona nieobecnośd udokumentowana zwolnieniem lekarskim lub 

usprawiedliwiona osobiście przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. 

19. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania spóźnienia każdemu uczniowi, który po dzwonku 

zgłosił się na lekcję bez względu na długośd jego nieobecności. Oznaczenia spóźnienia  

w dzienniku lekcyjnym: 

a) spóźnienie trwające do 5 minut – symbol „S”, 

b) spóźnienie trwające ponad 5 minut – symbol „S” w kółku, 

c) spóźnienie na pierwszej lekcji spowodowane utrudnieniem w dojeździe – symbol 

„A” – uczeo nie otrzymuje punktów ujemnych. 

20. Usprawiedliwienia za nieobecnośd w danym miesiącu uczniowie mają obowiązek składad 

do wychowawcy klasy do kooca pierwszego tygodnia następnego miesiąca. 

21. O wystawionych ocenach z zachowania wychowawca informuje Radę Pedagogiczną na 

posiedzeniu klasyfikacyjnym. Ilośd ocen wystawionych w klasie jest protokołowana. 

22. Ocenę koocoworoczną w ostatniej klasie, wychowawca może podwyższyd, biorąc pod 

uwagę osiągnięcia ucznia w ciągu całego cyklu kształcenia. 

 

  



CZĘŚD III 

 

TRYB POPRAWIANIA PROPONOWANEJ OCENY KOOCOWOROCZNEJ 

(SEMESTRALNEJ) Z ZAJĘD EDUKACYJNYCH LUB ZACHOWANIA. 

 

1. Uczeo ma prawo do poprawienia proponowanej przez nauczyciela oceny semestralnej 

lub koocoworocznej. 

2. Na wniosek ucznia, zgłoszony nie później niż 3 dni po uzyskaniu informacji  

o proponowanej ocenie, nauczyciel podaje zakres materiału , formę  i termin  kolejnej 

oceny osiągnięd edukacyjnych  

3. Na wniosek ucznia wychowawca dokona ponownej  weryfikacji zachowania  i  po 

konsultacji z innymi nauczycielami oraz  przedstawicielami samorządu klasowego 

określi czy spełnione zostały   warunki w zakresie wywiązywania się z obowiązków 

ucznia (tj. postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałości o honor  

i tradycję szkoły,  o piękno mowy ojczystej,  o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz 

innych osób, godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią a także okazywania 

szacunku innym osobom), konieczne do poprawienia  tej oceny, lub czy nie zaistniały 

negatywne  okoliczności  uniemożliwiające podwyższenie oceny. 

 

  



CZĘŚDIV 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOOCOWOROCZNA 

§8 

Terminy klasyfikacji 

1. Klasyfikacjaśródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia 

z zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia  oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Śródroczna i koocoworoczna ocena klasyfikacyjna jest informacją dla: 

a) ucznia- pomaga mu zorganizowad i zaplanowad naukę w dalszej części roku szkolnego, 

b) rodziców (opiekunów prawnych) — pomaga określid osiągnięcia szkolne dziecka, 

w kontekście wymagao stawianych w szkole i standardów edukacyjnych 

określonychprzez Ministra do spraw oświaty. 

3. W szkole obowiązuje podział roku szkolnego na dwa semestry.  

4. Oceny z zajęd w pierwszym semestrze dla wszystkich klas wystawiane są do ostatniego 

dnia przed świąteczną przerwą Bożonarodzeniową. Termin posiedzenia śródrocznej 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej odbywa się drugiego dnia po powrocie z przerwy 

świątecznej. Następny dzieo jest pierwszym dniem kolejnego semestru.  

5. Termin śródrocznej rady klasyfikacyjnej nie może byd późniejszy niż  ostatni dzieo nauki  

w semestrze pierwszym. Konkretny dzieo śródrocznej i koocoworocznej rady klasyfikacyjnej 

ustala dyrektor szkoły. 

6. Nauczyciel powinien poinformowad ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zachowania z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni kalendarzowych przed 

klasyfikacją. Fakt ten powinien byd udokumentowany. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd 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. 

8. Ocena klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięd 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

  



 

§9 

Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Obowiązujące w szkole ogólne zasady klasyfikacji uczniów są zgodne z rozporządzeniem 

MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (zwanym dalej Rozporządzeniem). 

2. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęd edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczeo nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawad 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w zakresie 

wiadomości umiejętności przewidzianych w podstawie programowej odpowiednio do 

danej klasy, na wszystkich poziomach wymagao z zakresu całego roku szkolnego. Egzamin 

klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego  

i przedmiotów zawodowych ma przede wszystkim formę zadao praktycznych. Tematy 

egzaminacyjne objęte są tajemnicą służbową. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien byd ustalony w porozumieniu z uczniem  

i jego rodzicami. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo 

zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęd 

edukacyjnych. Uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

zdaje egzamin przed komisją w składzie: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

nauczyciel zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni  

– w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

liczbę zajęd edukacyjnych, z których uczeo może zdawad egzaminy w ciągu jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą by obecni - w charakterze obserwatorów- 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeo spełniający obowiązek nauki 

poza szkołą. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z powodu 



usprawiedliwionej nieobecności nie klasyfikowanego z zajęd praktycznych, szkoła 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęd edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny wpisujemy „nieklasyfikowany”.  

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikującego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych i zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem art. 44m i 44n ustawy o systemie oświaty. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych może byd  

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m i 44n ustawy o 

systemie oświaty. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i 44n ustawy o systemie oświaty. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

a) nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,  

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

  



CZĘŚD V 

TRYB ODWOŁAWCZY OD USTALONEJOCENY KOOCOWOROCZNEJ 

(SEMESTRALNEJ) Z ZAJĘD EDUKACYJNYCH LUB ZACHOWANIA. 

 

1. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone  

w terminie 7 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Wniosek o odwołanie się od proponowanej oceny koocoworocznej z zachowania lub 

zajęd edukacyjnych uczeo lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora 

szkoły.  

3. Wniosek musi byd umotywowany, ze wskazaniem przyczyn odwołania oraz zawierad 

ocenę, o którą uczeo ubiega się w odwołaniu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane.   

4. Uczeo lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwoład się od proponowanej 

oceny:  

a) rocznej (semestralnej) z zajęd edukacyjnych, jeżeli: 

a. uczeo był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania 

wiedzy i umiejętności; 

b. uczeo ma minimum 80% obecności na danych zajęciach edukacyjnych oraz 

wszystkie nieobecności usprawiedliwione; 

c. uczeo systematycznie uczęszczał na konsultacje prowadzone przez nauczyciela 

danego przedmiotu (próbował zaliczyd każdą, niższą od tej, o którą się ubiega, 

ocenę); 

d. uczeo ma co najwyżej dwie negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym. 

e. rodzice ucznia uczestniczyli we wszystkich zebraniach z wychowawcą klasy 

(rodzice, którzy nie mogli uczestniczyd w ogólnym zebraniu, mają obowiązek 

skontaktowad się z wychowawcą klasy w ciągu 7 dni); 

b) rocznej z zachowania, jeżeli: 

a. wychowawca ustalił ocenę niezgodnie z trybem jej ustalania. 

5. Jeśli powyższe warunki (punkt 4) nie zostaną spełnione, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie.   

6. Zadania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel uczący, stosownie do zakresu wymagao 

na daną ocenę, z materiału całorocznego. Wynik sprawdzianu decyduje o uzyskaniu (lub 

nie) przez ucznia oceny wyższej i jest ostatecznie podstawą do rocznej oceny 

klasyfikacyjnej.  

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  



z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która:  

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych  

- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęd 

edukacyjnych;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

8. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

Sprawdzian odbywa się nie później niż pięd dni od momentu zgłoszenia zastrzeżeo. 

9. W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęd 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 prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

g. przedstawiciel rady rodziców.  

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może byd 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.  

11. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego.  

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych:  



a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a. skład komisji,  

b. termin posiedzenia komisji,  

c. wynik głosowania,  

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach.  

14. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

15. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeo wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  



CZĘŚD VI 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

1. Uczeo, który w wyniku rocznej (semestralnej)  klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może przystąpid do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęd.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego i przedmiotów 

zawodowych, z których egzamin powinien mied przede wszystkim formę zadao 

praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęd praktycznych, 

zajęd laboratoryjnych lub innych zajęd edukacyjnych, których program nauczania 

przewiduje prowadzenia dwiczeo (doświadczeo), ma formę zadao praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kooczą się w styczniu, 

także w ostatnim tygodniu ferii zimowych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może byd 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

a) nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia  i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.  

g) Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego  



w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września.  



CZĘŚD VII 

 

PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

1. Uczeo szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

2. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. (Z zastrzeżeniem p.3) 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy 

programowo wyższej( semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zajęcia te realizowane będą w klasie 

programowo wyższej. 

4. Uczeo szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem, jeżeli ze wszystkich zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

z zachowania.  

  



CZĘŚD VII 

UKOOCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeo kooczy szkołę ponadgimnazjalną  jeśli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą 

składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej ( semestrze programowo 

najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd 

edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się w klasach programowo niższych 

(semestrach programowo niższych ) w szkole danego typu, z uwzględnieniem §20 

ust.7 Rozporządzenia, uzyskał oceny  klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem §15 ust. 8 Rozporządzenia . 

2. Uczeo kooczy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji 

koocowej o której mowa w p.1 uzyskał  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

 

 

Zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dn. ……………….. 

 


