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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

FRANCISZKAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W TORUNIU 
 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

aktualnego poziomu i okresowych postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 

 

 

Rozdział II 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 2 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 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 i  nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w  nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 

§ 3 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych okresowych i rocznych oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie okresowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz okresowej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 4 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

§ 5 

W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w 

blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

wchodzących w skład tego bloku.  

§ 6 

 

Zasady przeprowadzania sprawdzianów:  

 

1.W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian sumujący (praca klasowa), którego termin  

i zakres musi być podany uczniom co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w dzienniku,  

2. Wciągu tygodnia mogą odbyć się co najwyżej 3 sprawdziany sumujące,  

3. Sprawdziany ustne i pisemne z bieżących wiadomości nie wymagają określenia ich terminu. 

 

§ 7 

 

Zasady poprawiania prac klasowych i sprawdzianów sumujących:  

 

1) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ma prawo jednokrotnej 

poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

2) uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny, w terminie ustalonym z nauczycielem 

danego przedmiotu. Obie oceny zostają odnotowane w dzienniku, z tym, że ocena 

poprawiona ma nadaną wyższą wagę, 

3) uczeń niesamodzielnie piszący pracę otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do 

poprawy oceny, 

4)  uczeń nieobecny ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin napisania sprawdzianu lub 

pracy klasowej na pierwszych zajęciach po nieobecności,  

5) jeśli w wyznaczonym terminie uczeń nie przystąpi do napisania sprawdzianu bądź pracy 

klasowej, nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę z tego zakresu w dowolnym 

terminie i formie. 
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Rozdział III 

Informowanie uczniów i rodziców w sprawach oceniania 

 

 

§ 8 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informują uczniów 

oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oraz klasyfikacyjnej 

oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje 

uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 9 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie 14 dni roboczych od daty napisania, w razie 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) termin 

poinformowania o ocenach ulega wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela, a jego rodzice 

otrzymują wymienione prace do wglądu w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem 

uczącym przedmiotu. 

2. Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i frekwencji 

ich dzieci, korzystając z wybranych podanych niżej sposobów: 

1) klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu; 

2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb); 

3) korespondencja w dzienniku elektronicznym; 

4) informacja telefoniczna - potwierdzona zapisem w dzienniku elektronicznym. 

5) zapis w dzienniku elektronicznym. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w sposób ustny ustaloną ocenę. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom na zasadach ustalonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 
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Rozdział IV 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

§10 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach  w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek nauczyciela 

lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, lub na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

3.  Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią 

rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 

 

§11 

1. 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. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z  nauki drugiego języka obcego  może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§12 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, odpowiednio, z wychowania fizycznego oraz/lub 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz/lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w  dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

Rozdział V 

Klasyfikacja śródroczna 

 

§13 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

zakończenia pierwszego okresu nauki. 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

5. Na 4 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.  

6. Na 2 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7. Na jeden dzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, która 

obraduje w jednym z ostatnich pięciu dni poprzedzających zakończenie pierwszego okresu, 

nauczyciele mają obowiązek wpisać do dziennika elektronicznego oceny śródroczne ze 

wszystkich przedmiotów. 

 

§ 14 

1. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych śródroczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych 

przez ucznia w ciągu semestru, wg skali przedstawionej w poniższej tabeli. Wagi ocen 

cząstkowych określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.  
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średnia 

ważona 
ocena 

od do  

1,00 1,89 1 

1,90 2,69 2 

2,70 3,69 3 

3,70 4,69 4 

4,70 5,29 5 

5,30 6,00 6 

 

2. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się w 

stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający -2; 

6) stopień niedostateczny -1. 

 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o których mowa w 

ust.2 pkt 1-5. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o którym mowa w ust.2  

pkt 6. 

5. Kryteria ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych: 

1) w klasyfikacji śródrocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty 

przez nauczyciela w danej klasie; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany 

przez nauczyciela; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 

sukcesy, osiągnięcia; 

2) w klasyfikacji śródrocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach; 

3) w klasyfikacji śródrocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

4) w klasyfikacji śródrocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

5) w klasyfikacji śródrocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

6) w klasyfikacji śródrocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem 

rozszerzeń programowych). 

6. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych 

uwzględnia się rozszerzenie powyższej skali w przypadku ocen bieżących o plusy (poza 

stopniem celującym) i minusy (poza stopniem niedostatecznym). 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

8. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia 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. 

9. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
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Rozdział VI 

Klasyfikacja roczna 

 

§ 15 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Na 4 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę, a ten z kolei 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

niedostatecznych. 

3. Na 2 tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Na jeden dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele mają obowiązek wpisać do dziennika elektronicznego oceny roczne z wszystkich 

przedmiotów. 

5. W przypadku czasowej nieobecności wychowawcy w pracy obowiązek poinformowania 

rodziców spoczywa na pracownikach sekretariatu szkoły. 

7. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych roczna jest średnią ocen z całego roku 

szkolnego wg skali przedstawionej w poniższej tabeli. Wagi ocen cząstkowych określają 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

 

 

średnia 

ważona 
ocena 

od do  

1,00 1,89 1 

1,90 2,69 2 

2,70 3,69 3 

3,70 4,69 4 

4,70 5,29 5 

5,30 6,00 6 

 

8. Kryteria ocen rocznych z zajęć edukacyjnych: 

1) w klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty 

przez nauczyciela w danej klasie; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje, także zadania wykraczające poza program przyjęty przez 

nauczyciela; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 
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d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 

sukcesy, osiągnięcia; 

2) w klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach; 

3) w klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

4) w klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

5) w klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

6) w klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem 

rozszerzeń programowych). 

9. Szczegółowe, przedmiotowe, kryteria oceniania na poszczególne oceny szkolne stanowią 

załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

§ 16 

 

1. Roczne oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Roczne oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

3. Uczeń zostaje sklasyfikowany z danego przedmiotu, pod warunkiem zaliczenia ponad 50 % 

wszystkich sprawdzianów sumujących (prac klasowych). 
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Rozdział VII 

Uczeń nieklasyfikowany 

 

§ 17 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, bądź rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się 

także oceny zachowania. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala z uczniem 

spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia. 

 

§ 18 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, 

zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

przynajmniej 3 dni przed egzaminem. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek nauki poza szkołą 

oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

 

§ 19 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace zdającego i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach. 

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało złożone 

uzasadnione zastrzeżenie (§ 77, 78, 79 Statutu). 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, do którego może także być złożone uzasadnione 

zastrzeżenie (§ 77, 78, 79, 83.1 Statutu). 

7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest 

ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie (§ 77, 78, 79 Statutu). 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 
 

 

 

Rozdział VIII 

Zastrzeżenie do oceny rocznej 

 

§ 20 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 

 

§ 21 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  

w przypadku: 
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1) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną albo 

semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

d) pedagog; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zasadnych zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez  komisję jest ostateczna, z  wyjątkiem niedostatecznej rocznej albo 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 22 

1. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór określił minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach zdającego. 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

3. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania ucznia, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku oceny ustalone przez 

komisję są ostateczne. 
 

 

 

Rozdział IX 
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Ocena zachowania ucznia 

 

§ 23 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o poziomie rozpoznania: spełniania przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej oraz o respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

2. Zachowanie ucznia poza szkołą może mieć wpływ na jego ocenę zachowania. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o niżej wymienione kryteria. 

4. Ustalając ocenę zachowania wychowawca może wziąć pod uwagę: 

1) opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu; 

2) opinię zespołu uczniowskiego; 

3) opinię nauczycieli i 

pracowników szkoły. 

5. Ocenę zachowania wystawia się dwa razy w ciągu roku szkolnego w ramach klasyfikacji 

śródrocznej i końcowo rocznej. 

6. Obowiązuje następujący tryb ustalania oceny zachowania: 

1) zapoznanie uczniów z kryteriami i zasadami wystawiania ocen z zachowania; 

2) gromadzenie przez wychowawcę informacji o spełnianiu kryteriów na poszczególne oceny; 

3) uzyskanie opinii na temat proponowanej oceny od ucznia (w formie pisemnej, samoocena 

przedłożona najpóźniej 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) 

oraz rady pedagogicznej (w formie pisemnej, wnoszącej bądź nie, uwagi do  proponowanej 

przez wychowawcę oceny zachowania);  

4) ustalenie oceny i zatwierdzenie oceny.  

7. Wychowawca przynajmniej raz w pierwszym semestrze i raz w drugim semestrze na 2 

tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej informuje ucznia i jego 

rodziców o przewidywanej ocenie zachowania. 

8. Ustalona zgodnie z procedurą i kryteriami przez wychowawcę ocena zachowania jest 

ostateczna. 

9. Ocenę z  zachowania ustala się w oparciu o kryteria zamieszczone w tabeli - ankiecie, która 

stanowi załącznik niniejszego dokumentu. 

 

§ 24 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o postawie ucznia i wspomaga jego rozwój. 

2. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

1) wzorowe (wz.); 

2) bardzo dobre (bdb.); 

3) dobre (db.); 

4) poprawne (popr.); 

5) nieodpowiednie (ndp); 

6) naganne (ng.). 

3. Kryteria określające ocenę dobrą spełnia uczeń który systematycznie: 

1) pracuje sumiennie; 

2) uczestniczy w zajęciach szkolnych; 

3) uczciwie postępuje względem koleżanek kolegów i nauczycieli; 

4) zna i przestrzega regulamin szkoły; 

5) w sposobie bycia nie narusza godności innych osób; 

6) troszczy się o kulturę języka ojczystego; 

7) reaguje na przejawy zła; 
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8) szanuje mienie szkolne i prywatne; 

9) troszczy się o zdrowie własne i innych; 

10 nie ulega nałogom; 

11) troszczy się o higienę i estetykę tak własną jak i otoczenia. 

4. O uzyskaniu oceny bardzo dobrej decyduje spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę dobrą  

i dodatkowo przynajmniej jednego z podanych niżej kryteriów: 

1) aktywnie pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym; 

2) uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

3) reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych; 

4) współorganizuje na terenie szkoły imprezy i uroczystości adresowane dla społeczności 

szkolnej; 

5) aktywnie działa w szkole i poza szkołą kształtując swój charakter przez działalność: 

społeczną, religijną, naukową, artystyczną; 

6) organizuje i prowadzi pomoc koleżeńską w nauce; 

7) organizuje i prowadzi pomoc osobom potrzebującym; 

8) pracowicie przezwycięża trudności w nauce. 

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę 

dobrą i realizuje co najmniej dwa z wymienionych kryteriów: 

1) aktywnie pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym; 

2) uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

3) reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych; 

4) współorganizuje na terenie szkoły imprezy i uroczystości adresowane dla społeczności 

szkolnej; 

5) aktywnie działa w szkole i poza szkołą kształtując swój charakter przez działalność: 

społeczną, religijną, naukową, artystyczną; 

6) współorganizuje i prowadzi pomoc koleżeńską w nauce; 

7) współorganizuje i prowadzi pomoc osobom potrzebującym; 

8) pracowicie przezwycięża trudności w nauce. 

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia jednego lub więcej z kryteriów na 

ocenę dobrą. W wyniku pojedynczych uwag i upomnień ze strony wychowawców  lub 

nauczycieli szkoły poprawił swoje postępowanie. W przypadku spełnienia jednego lub więcej 

kryteriów na ocenę bardzo dobrą uczeń ten może uzyskać ocenę dobrą. 

7. Incydentalne zachowanie (jednorazowe, niezamierzone) nie może decydować o ocenie. 

8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, lekceważąco odnoszący się do stawianych przez 

szkołę wymagań (określonych w kryteriach na ocenę dobrą). Przez lekceważenie rozumiemy 

brak poprawy postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawców, nauczycieli. 

Poprawa zachowania następuje dopiero w wyniku działań wychowawczych dyrekcji szkoły 

lub po uzyskaniu kary porządkowej. 

9. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą i nie poprawia 

swojego postępowania w wyniku upomnień wychowawcy oraz działań wychowawczych 

dyrekcji szkoły. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest otrzymanie, co najmniej dwóch kar 

porządkowych w roku szkolnym. 

10. Realizacja kryteriów na ocenę wyższą od oceny dobrej musi odbywać się systematycznie 

w czasie całego semestru lub roku szkolnego. Realizację kryteriów potwierdza nauczyciel lub 

dorosły opiekun. Uczeń na p oczątku każdego semestru określa w formie pisemnej  

i przedkłada wychowawcy klasy kryteria (zgodne z kryteriami zawartymi w WSO), które 

zamierza spełnić dla uzyskania oceny wyższej. 
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10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

 

Rozdział X 

Informowanie o ocenach 

 

§ 25 

1. Na 2 tygodnie przed okresowym klasyfikacyjnym zakończeniem zajęć lekcyjnych  

w pierwszym lub drugim okresie nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia 

 i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych i przewidzianej ocenie zachowania, a szczególnie o zagrożeniu ocenami 

niedostatecznymi (4 tygodnie  przed). Projekty planowanych oraz ostatecznych ocen 

nauczyciele przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) za pomocą dziennika 

elektronicznego.  

2. Planowana przez nauczyciela na 2 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacyjnym zajęć 

lekcyjnych ocena zachowania i na 4 tygodnie przed ocena z zajęć edukacyjnych są projektami 

ocen i mogą ulec zmianie. Proponowana ocena może zostać podwyższona jak i obniżona. 

3. Uczeń ma możliwość odwołania się od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej w formie 

pisemnego podania z uzasadnieniem proponowanej przez siebie oceny do dyrektora szkoły. 
 

 

 

Rozdział XI 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 26 

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

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

egzaminu z informatyki oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, 

zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

 

§ 27 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych,  których przeprowadzony był sprawdzian; 

2) skład komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia 

4) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i z więzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo 

wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo 

wyższym). 
 

 

 

Rozdział XII 

Promowanie ucznia 

 

§ 28 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. W przypadku wymienionego wyżej zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się odpowiednio „zwolniony/ zwolniona”. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 29 

1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

 

 

 

 

Rozdział XIII 

Ukończenie szkoły 

 

§ 30 

Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

§ 31 

1.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

 

 

Rozdział XIV 

Uwagi końcowe 

 

§ 32 

Wszelkie wątpliwości rozpatrywać należy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534) na podstawie art. 44zb ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1. 

 

Semestr I / Rok szkolny -1 0 1 

K
U

L
T

U
R

A
 O

S
O

B
IS

T
A

 Podstawowy szacunek dla dorosłych  X  

Uczciwość, przestrzeganie zarządzeń  X  

Kultura bycia (język, poszanowanie mienia)  X  

Stosowny wygląd ucznia ( strój, makijaż)    

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych    

Relacje z rówieśnikami (ocena klasy)    

S
T

O
S

U
N

E
K

 D
O

 

O
B

O
W

IĄ
Z

K
Ó

W
 

S
Z

K
O

L
N

Y
C

H
 Systematyczność i obowiązkowość    

Frekwencja                       Liczba godz. nieuspraw. 

0-1=> 2p.    2-4=> 0p.    5-9=> -1p.    10-…=> -2p. 
X X 

 

Spóźnienia 

0-1=> 2p.    2-4=> 0p.    5-9=> -1p.    10-…=> -2p. 

   

Celowe unikanie przedmiotów i klasówek   X 

D
B

A
Ł

O
Ś

Ć
 O

 H
O

N
O

R
 I

 

T
R

A
D

Y
C

JE
 S

Z
K

O
Ł

Y
 

Dbałość o dobre imię szkoły    

Zaangażowanie w życie kulturalne szkoły (1p.) X X  

Praca w samorządzie klasowym i szkolnym (1p.) X X  

Udział w olimpiadach i konkursach: etap szkolny 1p. 

etap pozaszkolny (1p. lub 2p.) 
X X 

 

Reprezentowanie szkoły w sporcie (1p.) X X  

 PUNKTACJA WYCHOWAWCY (-3p.do 3p)  X  

SUMA PUNKTÓW  

20 -18 wzorowe / 17-15 bardzo dobre / 14-10 dobre / 9-4 poprawne / 3-1 nieodpowiednie /  

 0 i mniej naganne 


