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I .  ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO    SYSTEMU   OCENIANIA 
 

1. Ocenianiu podlegają 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) zachowanie ucznia 
 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

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. 
 

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

oceniania wewnątrzszkolnego  
 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju, 

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

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia 

oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów), 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie 

o nim uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych z obowiązkowych i dodat-

kowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania, a także warunków i trybu ich poprawiania, 

f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i 

zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

g) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

7. 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 zrobił 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 
 

8. Przedmiotem oceny jest: 

a) zakres opanowanych wiadomości, 

b) rozumienie materiału naukowego, 

c) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

d) kultura przekazywania wiadomości. 
 

9. Oceny dzielą się na: 

a) bieżące, 

b) klasyfikacyjne śródroczne, 

c) klasyfikacyjne roczne, 

d) końcowe. 

i ustalone są w stopniach według skali określonej w statucie szkoły. 
 

10. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, oceny klasyfikacyjne roczne, 

oceny klasyfikacyjne końcowe ustala się w stopniach wg następującej skali: 
 

Lp. Ocena słowna (stopień) 

 

Ocena  

cyfrowa 

   Skrót 

  1 celujący       6     cel 

  2 bardzo dobry       5     bdb 

  3 dobry       4     db 

  4 dostateczny       3     dst 

  5 dopuszczający       2     dop 

  6 niedostateczny       1     ndst 
      

                       Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach:  

                       celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

                       Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: niedostateczny. 
 

11. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 
 

Lp. Ocena słowna Skrót 

 

1 wzorowe   wz 

2 bardzo dobre   bdb 

3 dobre   db 

4 poprawne   popr 
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5 nieodpowiednie   ndp 

6 naganne   nag 

   
 

II. ZASADY    OPRACOWYWANIA    WYMAGAŃ  

           EDUKACYJNYCH   I   KRYTERIA   OCENIANIA 

 
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów 

na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności  

i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć 

po zakończeniu procesu nauczania. 

 

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących 

podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 

 

3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na 

poszczególne poziomy wymagań. 

 

                 

Poziom 

 

Kategoria Stopień wymagań 

 

WIADOMOŚCI 

Zapamiętanie wiadomości 

 

Wymagania konieczne    (K) 

Zrozumienie wiadomości 

 

Wymagania podstawowe (P) 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Stosowanie wiadomości          

w sytuacjach typowych 

Wymagania rozszerzające(R) 

Stosowanie wiadomości         

w sytuacjach problemowych 

 

Wymagania dopełniające (D) 

Samodzielne poszukiwanie 

wiadomości  

i wykorzystywanie ich do 

pracy twórczej .  

Wymagania 

wykraczające(W) 

 

4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują 

następujące kryteria: 

 
Stopień  

wymagań 
Zakres celów Konkretne określenie 

(czasowniki operacyjne) 

 

     K 

 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, 

reguł, treści naukowych, zasad działania. 

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.  

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą. 

 

►   nazywać 

►   zdefiniować 

►   wymienić 

►   zidentyfikować 

►   wyliczyć 

►   wskazać 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości  w innej 

formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć 

wiadomości, zinterpretować je, streścić                           

     

►   wyjaśnić 

►   streścić 

►   rozróżnić 
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      P 

 

i uporządkować, uczynić podstawą prostego 

wnioskowania. 

 

►   zilustrować 

 

 

 

 

 

        R                               

 

 

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych 

mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości                     

w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. 

 ►   rozwiązywać 

 ►   zastosować 

 ►   porównać 

 ►   sklasyfikować 

 ►   określić 

 ►   skonstruować 

 ►   narysować 

 ►   scharakteryzować 

 ►   zmierzyć 

 ►   wybrać sposób 

 ►   zaprojektować 

 ►   wykreślić 

 

        D           

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności 

formułowania problemów, dokonywania analizy  

i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować 

plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 

 ►   udowodnić 

 ►   przewidzieć 

 ►   ocenić 

 ►   zanalizować 

 ►   zaproponować 

 ►   wykryć 

 ►   zaplanować 

 

 

 

W 

 

Uczeń opanował w pełni wymagania programowe ,  

a jego wiadomości i umiejętności są złożone , 

twórcze naukowo. Korzysta z różnych źródeł 

informacji, samodzielnie , poprawnie interpretuje 

posiadane informacje, dokonuje ich selekcji i oceny, 

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe. 

Rozwiązuje nietypowe zadania problemowe oraz 

wykonuje prace o charakterze badawczym. 

  

 ►   badać 

 ►   analizować 

 ►   projektować 

 ►   syntetyzować 

 ►   hierarchizować 

 ►   wnioskować 

 ►   prezentować 

 

 

5. A. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

2) 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, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na 

podstawie tej opinii, 

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 2, który 

jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, 

B. Opinię lub orzeczenie poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do 

dokumentów składanych przy zapisie do pierwszej klasy. 

C. Jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice 

(prawni opiekunowie) dostarczają opinię lub orzeczenie zaraz po jej 

otrzymaniu. 
 

6. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 
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przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami 

neurologicznymi. 

7. (uchylony) 

 

8. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią 

ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne 

stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej 

śródrocznej i rocznej: 
 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie opanował podstaw programowych, tj. wiadomości i umiejętności, które 

są konieczne do dalszego kształcenia; 

 nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet  

z  pomocą  nauczyciela; 

 nie zna podstawowych pojęć ,reguł ,definicji i praw; 
 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 

 ma braki wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a  braki 

te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia; 

 wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

 opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające 

większych modyfikacji; 

 sprostał wymaganiom K; 
 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności  określone 

podstawą programową na danym etapie nauki; 

 wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności opanował treści 

najbardziej przystępne, uniwersalne; 

 sprostał wymaganiom K+P; 
 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej, ale nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania na danym etapie kształcenia; 

 poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne 

lub praktyczne; 

 sprostał wymaganiom K+P+R; 
 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania na danym etapie kształcenia; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne; 

 zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach; 

 sprostał wymaganiom K+P+R+D; 
 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
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 opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania; 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe; 

 jego wiadomości są złożone i twórcze;  

 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych kwalifikujących się na szczeblu wojewódzkim lub krajowym; 

 sprostał wymaganiom K+P+R+D+W; 

 

9. (uchylony) 

 

 

III.  SPOSOBY    SPRAWDZANIA    OSIĄGNIĘĆ 

                   I   POSTĘPÓW    UCZNIÓW 

 
 1.       Formy i metody 
 

- odpowiedź ustna, 

- dyskusja, 

- zadania domowe, 

- wypracowanie, 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwa nie dłużej 

 niż 15 minut), 

- praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 

 1 godzinę lekcyjną), 

- sprawdzian ( obejmuje większą partię materiału i trwa 1 godzinę lekcyjną) 

- test, 

- referat, 

- praca w grupach, 

- praca samodzielna, 

- praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., 

- testowanie sprawności fizycznej, 

- ćwiczenia praktyczne, 

- pokaz, 

- prezentacje indywidualne i grupowe, 

- prace projektowe, 

- opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 

- wytwory pracy własnej ucznia, 

- obserwacja ucznia, 

- sprawdzian wykonania pracy domowej, 

- aktywność na zajęciach, 

- inne formy określone przez nauczyciela. 

 

         2.      Zasady sprawdzania osiągnięć  i postępów uczniów. 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

- obiektywizm, 

- indywidualizacja, 

- konsekwencja 

- systematyczność, 
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- jawność. 

 

2. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca 

klasowa, sprawdzian). 

3. Prace klasowe, sprawdziany zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej. 
 

4. Praca klasowa, sprawdzian mogą być poprzedzona lekcją powtórzeniową,  
 

5. Sprawdzianie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji może 

odbywać się bez zapowiedzi. 
 

6. Praca domowa może być sprawdzona w formie pisemnej. 
 

7. Prace pisemne powinny być ocenione w ciągu 14 dni. 
 

8. Uczeń może być w semestrze 1 raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na 

ocenę końcową. 
 

9. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, 

pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 
 

10. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na 2 tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną. 
 

11. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego obowiązuje  

2-tygodniowy „okres ochronny” (bez ocen niedostatecznych). 
 

12. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy 

zakończyć przeprowadzanie prac klasowych i sprawdzianów 

 

           3.      Częstotliwość sprawdzania 
 

1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa lub sprawdzian (nauczyciel 

musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi). 
 

2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe lub sprawdziany. 
 

3. W danym dniu mogą odbyć się krótkie 15-minutowe kartkówki  

z trzech ostatnich lekcji z każdego przedmiotu. 
 

4. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godz./tyg.,  śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną można ustalić z co najmniej z dwóch ocen 

bieżących,  jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż                     

1 godz./tyg. - z co najmniej trzech ocen bieżących. 
 

5. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo                   

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze. 
 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej 

itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje 

jednotygodniowe wyprzedzenie). 
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           4.       Zasady i formy poprawienia bieżących niepowodzeń uczniów:  
 

1. Po  pracy klasowej, sprawdzianie  dokonuje się analizy błędów i poprawy 

w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 

2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując 

dodatkowe zadania domowe. 
 

3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją  

w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 

4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej (powyżej 7 dni) nieobecności 

uczniowie zobowiązani są do uzupełnienia braków  w ciągu 2 tygodni. 
 

5. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej lub sprawdzianu 

w ciągu 14 dni w terminie ustalonym z nauczycielem.. 
 

6. Uczeń nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na zapowiedzianym 

sprawdzianie pisze go w terminie ustalonym przez nauczyciela a uzyskana 

ocena jest ostateczna. 
 

7. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą 

korzystać z indywidualnych konsultacji. 
 

8. Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym 

kłopoty w nauce. 

 

           5.       Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów 
 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen,  

w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku 

szkolnym. 
 

2. W arkuszach ocen wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji rocznej  

(w pełnym brzmieniu). W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen za  

I semestr wstawia się poziomą kreskę  (dot. arkuszy starego typu). 
 

3. Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu 

uczniów. 
 

4. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” ,   „ –„ . 
 

5. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: 

- nieobecność          – „nb” 

- nieprzygotowanie – „np” 

- ucieczka             .  – „uc” 

- nie ćwiczący        –  „nć” 
 

6. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, 

takie jak: 

- zakres materiału, 

- data, 

- forma oceniania. 
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7. Jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia stosując system punktowy za pomocą 

znaków „+” ,  „- „ , obowiązuje następująca zasada: 

> + + +    stopień dobry (4) 

> – – –     stopień niedostateczny (1) 

 

8. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego 

zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe 

samodzielne prace sprawdzające i inne oceny kolorem czarnym (niebieskim). 

 

9. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje  

w dzienniku lekcyjnym. 

 

10. W dokumentacji ucznia wychowawca umieszcza informację dodatkową  

o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem. 

 

 

 

IV.  SPOSOBY   I   ZASADY   INFORMOWANIA   UCZNIÓW                                 

I   RODZICÓW   (PRAWNYCH   OPIEKUNÓW)                                        

O   POSTĘPACH   I   OSIĄGNIĘCIACH 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez 

nauczyciela  do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

 

4. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie uczniowi (w momencie ustalenia) i 

rodzicom (prawnym opiekunom) podczas spotkań. 

 

5. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu 

ocen bieżących w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym. 

 

6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, 

minimum 4 razy w roku szkolnym. 

 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele  

prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie są zobowiązani do ustnego 

poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych  

i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie 

informuje rodziców (prawnych opiekunów) i odnotowuje to w dzienniku. 

 

8. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą odbywać się w ciągu dnia 

pracy pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela  

i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do 

odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą  w/w okoliczności oraz w godzinach 

konsultacji podanych do wiadomości rodziców. 

 



 29 

9. Po zakończeniu I semestru nauki  dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do  

wiadomości  rodziców (prawnych opiekunów) – na wywiadówce. 

 

 

V. SKALA,   TRYB    I   ZASADY   USTALANIA   ŚRÓDROCZNYCH  

      I   ROCZNYCH   OCEN   KLASYFIKACYJNYCH   ZACHOWANIA 

 
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre, 

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:: 

a) uczniowie informowani są na początku roku szkolnego (we wrześniu) na 

godzinie z wychowawcą, 

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu  

z wychowawcą klasy 

 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

uwzględniając opinię innych nauczycieli, pracowników szkoły, zespołu klasowego 

oraz samoocenę ucznia.  

 

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem pkt VIII.1 i IX.1. WSO. 

 

5. Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę: 

 

 realizację obowiązku nauki wyrażony w sposobie wywiązywania się z 

obowiązków szkolnych, a w szczególności: 

- uzyskiwane  wyniki z uwzględnieniem możliwości ucznia, 

- frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 

 kulturę osobistą obejmującą zachowanie w szkole i poza nią, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- taktu i kultury  w kontaktach z ludźmi 

- kultury słowa i dyskusji, 

- ubioru i wyglądu zewnętrznego, 

- dbałości o piękno mowy ojczystej. 

 

 szacunek do wartości moralnych i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm 

etycznych ze szczególnym uwzględnieniem:  

- uczciwości, 

- prawości, 

- prawdomówności, 



 30 

- odpowiedzialności, 

- szacunku wobec innych, 

- dbałości o honor i tradycje szkoły 

 

 rozwój uzdolnień i zainteresowań odzwierciedlony w podejmowaniu zajęć 

dodatkowych poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia poprzez udział w: 

- konkursach, 

- olimpiadach, 

- zawodach sportowych, 

 

 ambicje społeczne wyrażone w podejmowaniu zadań służących dobru 

społeczności szkolnej i środowiska poprzez udział: 

- w pracach samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, 

- w uroczystościach i akademiach szkolnych, 

- w innych pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska 

 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez postawę 

negującą: 

- nałogi i uzależnienia, 

- akty przemocy, agresji i wandalizmu. 

 

6  Ustala się następujące kryteria śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

 

 ocenę   w z o r o w ą   otrzymuje uczeń, który wyróżnia się w pięciu wyżej  

wyszczególnionych  dziedzinach, nie ma godzin nieusprawiedliwionych 

i przestrzega zasad zawartych z Statucie Szkoły, 

 

 ocenę   b a r d z o   d o b r ą   otrzymuje uczeń, który wyróżnia się w czterech 

wyżej wyszczególnionych dziedzinach i przestrzega zasad zawartych  w Statucie 

Szkoły, 

 

 ocenę   d o b r ą   otrzymuje uczeń, który wyróżnia się w trzech wyżej 

wyszczególnionych dziedzinach i przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, 

 

 ocenę   p o p r a w  n ą   otrzymuje uczeń, który przestrzega zasad zawartych  

w statucie szkoły , lecz otrzymał co najwyżej 1 upomnienie wychowawcy, 

 

 ocenę   n i e o d p o w i e d n i ą   otrzymuje uczeń, który narusza zasady zawarte 

w statucie szkoły, otrzymał kary regulaminowe bądź/i łamie normy etyczne lecz 

przy zastosowaniu środków wychowawczych rokuje nadzieję poprawy 

zachowania, 

 

 ocenę  n a g a n n ą   otrzymuje uczeń społecznie niedostosowany, który 

świadomie łamie przyjęte normy etyczne i prawne, nie reaguje na zastosowane 

środki wychowawcze, nie podejmuje żadnej pracy nad sobą i posiada utrwalone 

negatywne wzorce zachowań. 

 

7. 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 kształcenia 
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specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 

VI.  RODZAJE    KAR    I    NAGRÓD   ORAZ    TRYB  

ODWOŁYWANIA   SIĘ    OD    KAR 
 

VI.1. Gradacja kar 
 

1 Upomnienie  ustne nauczyciela – na forum klasy z wpisem do dziennika 

lekcyjnego, za nieodpowiednie zachowanie oraz za opuszczenie bez 

usprawiedliwienia   do 15 godzin  lekcyjnych. 

Uczeń na najbliższej godzinie z wychowawca ma prawo odwołać się ustnie do 

opinii klasy i przedstawić wiarogodne usprawiedliwienie, prosić o anulowanie 

upomnienia, jeśli wpis był pomyłkowy (np. dotyczył jego kolegi, nauczyciel 

pomylił nazwisko ucznia itp.). 
 

2 Upomnienie  wychowawcy  klasy – na forum klasy z wpisem do dziennika 

lekcyjnego i powiadomieniem ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),  

za nieprzestrzeganie statutu szkoły, regulaminów i zasad kultury oraz za 

opuszczenie bez usprawiedliwienia do 30 godzin lekcyjnych. 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 7 dni odwołać 

się pisemnie od decyzji wychowawcy (upomnienia wychowawcy) do pedagoga 

szkolnego, podając racjonalne powody swojego wniosku. 
 

3 Nagana  wychowawcy  klasy – na forum klasy z pisemnym powiadomieniem 

rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o naganie (kopia w dokumentach 

ucznia), za nieprzestrzeganie statutu szkoły, regulaminów i zasad kultury oraz za 

ponad 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 10 dni 

odwołać się od decyzji wychowawcy zwracając się pisemnie do zespołu 

wychowawczego z umotywowanym wnioskiem, wyjaśnieniem dlaczego uważają 

za nieuzasadnione ukaranie go naganą wychowawcy. 
 

4 Ostrzeżenie  Zespołu  Wychowawczego – jeżeli nagana wychowawcy nie 

odniosła pozytywnego skutku i uczeń nadal łamie postanowienia regulaminów  

i statutu szkoły oraz opuścił ponad 50 godzin bez usprawiedliwienia,  

to Zespół Wychowawczy udziela mu ostrzeżenia w obecności jego rodziców lub 

prawnych opiekunów (pisemne wezwanie i powiadomienie o terminie zebrania).  

W-ce dyrektor zawiera z nim kontrakt (jeśli uczeń jest  pełnoletni) lub z jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) jeśli jest niepełnoletni. 

Podpisany kontrakt otrzymuje uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie),  

a kopia zostaje włączona do akt osobowych ucznia. 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 10 dni 

odwołać się od decyzji Zespołu Wychowawczego zwracając się pisemnie do 

Dyrektora  Szkoły z umotywowanym wnioskiem, wyjaśnieniem dlaczego uważają 

za nieuzasadnione ukaranie go ostrzeżeniem Zespołu Wychowawczego. 

 

5 Nagana  Dyrektora  Szkoły – za nagminne łamanie Statutu Szkoły, regulaminu, 

gdy poprzednie kary nie odniosły skutku i uczeń w dalszym ciągu notorycznie 

opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, nadal łamie statut i regulamin szkoły,  

a jego zachowanie rażąco odbiega od zasad kultury i bezpieczeństwa; jest to 

ostatnia kara przed skreśleniem z listy uczniów. Nagany dokonuje się poprzez 
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odczytanie uczniowi uzasadnienia kary w obecności dyrektora, wychowawcy  

i prawnego opiekuna, a w przypadku jego nieobecności kopia nagany zostaje 

wysłana pocztą. Pisemna kopia nagany jest dołączona do dokumentów ucznia. 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 10 dni złożyć 

pisemny wniosek z uzasadnieniem odwołując się od nagany Dyrektora Szkoły do 

Rady Pedagogicznej z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. 
 

6 Wniosek  o  skreślenie  ucznia  z listy – pisemny wniosek  wraz z uzasadnieniem 

przygotowuje wychowawca i przedkłada go Radzie Pedagogicznej do głosowania. 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do 

skreślenia z listy uczniów, gdy po naganie dyrektora nie widać znaczącej poprawy  

w zachowaniu, uczeń zaś swoim postępowaniem stanowi zagrożenie dla zdrowia, 

życia i bezpieczeństwa użytkowników szkoły, negatywnie oddziałuje na rozwój 

psychofizyczny innych uczniów oraz godzi w poczucie godności osobistej 

jednostki. 

Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemny 

wniosek do Dyrektora Szkoły o zawieszenie kary (po uchwale Rady 

Pedagogicznej) o ile do wniosku będą dołączone 2 pozytywne opinie z trzech 

możliwych: Samorządu Szkolnego, pedagoga szkolnego lub Rady Rodziców. W 

takim wypadku będzie to przyjęcie warunkowe. 
 

7 Wniosek o skreślenie ucznia z listy w trybie natychmiastowym  
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozboje; uszkodzenie ciała; 

gwałty; wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu; 

przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

posiadanie, spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub w trakcie wyjść i 

wycieczek szkolnych oraz imprez organizowanych przez szkołę; przebywanie na 

terenie szkoły w stanie wskazującym na zażycie środków odurzających i 

halucynogennych; zażywanie, posiadanie, rozprowadzanie środków odurzających 

i halucynogennych (w tym tzw. dopalaczy) na terenie szkoły lub w trakcie wyjść i 

wycieczek szkolnych oraz imprez organizowanych przez szkołę; lub popełnienie 

innego przestępstwa ściganego przez prawo) uczeń może zostać skreślony z listy 

uczniów w trybie natychmiastowym. 
 

8 Skreślenie  z  listy  uczniów – dokonuje Dyrektor Szkoły (procedura skreślenia z 

listy uczniów oparta jest na przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego). 
 

SYSTEM   KAR  powinien być stopniowany wg kolejności, ale można od tego odejść  

 w uzasadnionych przypadkach – gdy uczeń w sposób rażący narusza Statut Szkoły lub 

popełnia czyn przestępny. 

W przypadku łamania Statutu Szkoły w sposób mający znamiona przestępstwa szkoła 

powiadamia właściwe organy ścigania. 
 

VI.2.  Rodzaje  nagród   
 

1 Pochwała  nauczyciela, wychowawcy  lub innego pracownika szkoły za: 

 wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych; 

 pracę na rzecz szkoły (np. wystrój korytarzy, gablot, sal lekcyjnych); 

 organizację i udział w uroczystościach i akcjach prowadzonych przez szkołę; 
 

2 Pochwała Dyrektora Szkoły za : 
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 bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen minimum 4,5 i co najmniej dobra 

ocena zachowania; 

 osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych , 

sportowych itp.; 

Pochwała Dyrektora Szkoły może być wyrażona w formie ustnej na zakończenie 

roku szkolnego lub w formie pisemnej podanej do wiadomości społeczności 

szkolnej. 
 

3 List gratulacyjny Dyrektora Szkoły dla rodziców (lub prawnych opiekunów) 

ucznia za jego wzorowe wychowanie. Wyróżnieni uczniowie uzyskali średnią ocen 

4,75 oraz reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych. 
 

4 Nagrodę  książkową i/lub dyplom otrzymuje uczeń, gdy: 

 został finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego, zawodów 

sportowych na szczeblu województwa/okręgu; 

 uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,0 i co najmniej 

dobrą ocenę zachowania. 
 

5 Nagrodę  pieniężną ufundowana przez Radę Rodziców (w miarę posiadanych 

środków finansowych ) otrzymuje : 

 najlepszy absolwent szkoły, 

 najlepszy uczeń z klas drugich, 

 najlepszy uczeń z klas pierwszych,  

który spełnił warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego lub ukończenia 

szkoły z wyróżnieniem. 
 

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia 

przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje  i organizacje według odrębnych 

zasad. 
 

 

VII.     TRYB   USTALANIA   ŚRÓDROCZNYCH   I   ROCZNYCH 

OCEN    KLASYFIKACYJNYCH    Z   ZAJĘĆ   EDUKACYJNYCH 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach 

ocen oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej: 

a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu, 

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym 

zebraniu, 

c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio  

u nauczyciela przedmiotu, 

d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne  

w bibliotece szkolnej, w gablotach na korytarzu szkolnym oraz w gabinetach 

przedmiotowych. 
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2. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  

nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie i wychowawcy klas są 

zobowiązani poinformować ucznia (ustnie) i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

- pisemnie o przewidywanych dla niego rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych  i zachowania. 

3. Proponowane roczne oceny klasyfikacyjne mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu . 

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

 

Laureaci  i finaliści olimpiad przedmiotowych 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.     

 

 

 

VIII.  WARUNKI   I   TRYB   UZYSKANIA   WYŻSZYCH   NIŻ 

PRZEWIDYWANE   ROCZNYCH   OCEN   KLASYFIKACYJNYCH 

ZACHOWANIA   I   ROCZNYCH   OCEN   KLASYFIKACYJNYCH                       

Z   OBOWIAZKOWYCH   I   DODATKOWYCH                                                 

ZAJĘĆ   EDUKACYJNYCH 

 
VIII.1. dotyczy oceny zachowania 

 

A. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić o zmianę 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania najpóźniej 7 dni przed 

klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej, jeżeli zaistniały 

okoliczności, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny zachowania ucznia. 

 

B. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na piśmie prośbę do 

Dyrektora Szkoły o podwyższenie oceny wraz z uzasadnieniem. 

 

C. Wniosek rozpatrywany jest przez zespół wychowawczy, który opiniuje jego 

zasadność   i podejmuje decyzje o podwyższeniu bądź utrzymaniu przewidywanej 

oceny zachowania. 

 

D. Ocena nie może być podwyższona o więcej niż jedną. 

 

E. Z posiedzenia zespołu wychowawczego sporządza się protokół. 

 

VIII.2. dotyczy ocen z zajęć edukacyjnych 

 
A. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą poprosić o dodatkowe 

sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych przed klasyfikacją 

roczną w przypadku gdy: 

- opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 1 godzinę lekcyjną z zajęć, 

od których oceny odwołuje się,  
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- złożył podanie z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ze wskazaniem 

o jaką ocenę się ubiega.  

 

B. Egzamin powinien odbyć się najpóźniej 2 dni przed klasyfikacją przed komisją 

powołaną przez Dyrektora Szkoły  

 

C. Egzamin na ocenę wyższą niż przewidywana ma formę pisemną, obejmuje zakres 

materiału całego roku szkolnego i trwa 2 godziny lekcyjne. 

 

D. Ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

E. Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne odpowiedzi 

ucznia oraz wymagania edukacyjne na określoną ocenę. 

 

 

IX. TRYB   ODWOŁAWCZY   OD   ROCZNYCH   OCEN   

KLASYFIKACYJNYCH   ZACHOWANIA   I   ROCZNYCH   OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH   Z    ZAJĘĆ    EDUKACYJNYCH 

 
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż do 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjno-wychowawczych w formie podania ze 

wskazaniem o jaką ocenę się ubiega. 

 

IX.1. dotyczy oceny zachowania 

 
A. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

 

B.   W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) Pedagog Szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

      C.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od już ustalonej wcześniej oceny. 

              Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
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      D.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.    

IX.2.  dotyczy ocen z zajęć edukacyjnych 
 

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

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

B. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o 

których mowa we wstępie pkt. IX, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

C. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

D. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. A lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

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

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

E. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

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

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

- zadania sprawdzające, 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

G. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

H. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.    
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X.   KLASYFIKOWANIE 
 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

- śródrocznej i rocznej, 

- końcowej. 

2. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch 

terminach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zawartych w 

terminarzu danego roku szkolnego. 

 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz zachowania, i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz 

oceny zachowania, według skali określonej w WSO. 

 

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym, i ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów, oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według skali określonej w WSO. 

 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

a)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo 

   najwyższej, 

b)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  

   się w klasach programowo niższych, 

c)roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie najwyższej. 

 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, która następnie podejmuję uchwałę zatwierdzającą łączne 

wyniki klasyfikacji uczniów. 

 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki  

w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków na 

konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, a ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania wystawiona 

zgodnie z WSO, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną. 

 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia 

arytmetyczna ocen bieżących. 
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11. Uczeń, który otrzymał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych poprawia ją na warunkach i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego lub zgodnie z trybem określonym                

w rozdziale IX WSO. 

 

13. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów  

i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 

 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć informatyki, jeżeli 

okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

 

15. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo 

pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z 

głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego 

języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo  „zwolniona”. 

 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego 

języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” 

 

17. Uczeń zwolniony z zajęć , o których mowa w pkt 14, 15, 16 w trakcie tych zajęć 

przebywa pod opieką prowadzącego zajęcia lub wskazanego przez niego innego 

nauczyciela. W przypadku, gdy są to pierwsze lub ostanie godziny jego planu 

lekcyjnego, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) jest on zwolniony 

do domu lub przychodzi na późniejszą godzinę . 

 

18. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

 

19. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne. 

 

20. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych 

opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

21. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
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a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program 

nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

c) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa 

szkolnego, 

d) zmieniający typ szkoły lub profil klasy, w przypadku różnic programowych                         

z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach  nauczania, z wyjątkiem 

wychowania  fizycznego. 

 

22. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału 

realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

23. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej, która trawa 90 minut  

i z części ustnej. 

 

24. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

25.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  

w wyznaczonym terminie lub go przerwał jest nadal nieklasyfikowany z danych 

zajęć edukacyjnych. Może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

26. Uczeń, który nie przystąpił lub przerwał egzamin klasyfikacyjny z przyczyn 

nieusprawiedliwionych nadal jest nieklasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych. 

Rada Pedagogiczna po analizie przyczyny nieobecności może wyrazić zgodę na 

dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego. Dyrektor Szkoły wyznacza 

wówczas ostateczny termin egzaminu. 

 

27. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 21 lit. b i d 

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

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego 

dnia. 

 

28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z których uczeń nie 

był klasyfikowany – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

29. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 21 lit. b i d 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany 

jest egzamin.  

 

30. Uczniowi , o którym mowa w pkt 21 lit. b nie ustala się oceny zachowania. 
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31. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

32. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

33. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany 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. 

Informację o egzaminie klasyfikacyjnym w danym roku szkolnym podaje się  

w arkuszach ocen, w części tego dotyczącej. 

 

34. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna z wyjątkiem, gdy  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny.  

 

35. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

36. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

   XI. EGZAMIN   POPRAWKOWY 
 

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

z jednych  lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej . 

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej, która trwa 90 min. 

oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończe- 

nia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich danego roku szkolnego. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.5b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

 

6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,  

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

- termin egzaminu poprawkowego, 

- imię i nazwisko ucznia,  

- zadania egzaminacyjne,  

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach. Informację o egzaminie poprawkowym w danym roku szkolnym 

podaje się w arkuszach ocen w części tego dotyczącej. 

 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września. 

 

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, jeśli nie 

zostały zachowane procedury jego przeprowadzenia. Tryb postępowania w tym 

przypadku jest zgodny z trybem odwoływania się od rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

 

 

 

 

 XII. PROMOWANIE 
 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne. 
 

2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 
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3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 
 

4. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 

5. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej przystępujący do egzaminu maturalnego 

w przypadku złożenia tego egzaminu otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
 

6. Uczniowi, który uczęszczał na religię i/lub etykę, do średniej ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wlicza się także roczne oceny uzyskane  

z tych zajęć. 
 

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

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  
 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen  

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

10. Jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

 

 

XIII. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI 
 

1. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)  

skierowany do Dyrektora Szkoły, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
 

2. Dokumentacja jest udostępniana w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły 

terminie w sekretariacie uczniowskim w obecności wyznaczonego nauczyciela lub 

pracownika administracyjnego szkoły. 


