
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 7-2019/20120 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

dla Szkoły Technicznej  4-letniej i 5-letniej  
§ 1 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

§ 2 

Ilekroć będzie tu mowa o podstawie programowej i programie nauczania należy przez to 

rozumieć: 

1. Podstawa programowa - obowiązkowe na danym etapie kształcenia treści kształcenia, które 

są uwzględnione w programach nauczania, zawierają treści wspólne i konieczne dla 

wszystkich programów nauczania z danego przedmiotu, 

2. Program nauczania - uszczegółowiony opis działań podejmowanych przez nauczyciela w 

celu realizacji treści kształcenia określonych w podstawach programowych 

i wykraczających poza nie. 

§ 3 

 1. Ocenianiu podlegają:  

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

b) zachowanie ucznia.  

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

wewnątrzszkolnego.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.  

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 dalej się uczyć;  



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

d) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

§ 4 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych, z 

uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole;  

b) ustalanie kryteriów zachowania;  

c) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w 

szkole;  

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;  

e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

 

 § 5                                                                  

1. W ocenianiu obowiązują zasady:  

a) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);  

b) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.  

c) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;  

d) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

e) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;  

f) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację.  

 

§ 6 

1.Obowiazki nauczycieli w procesie oceniania uczniów. 

2. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  



a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania;  

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o:  

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania;  

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazywane i udostępniane są:  

a) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu;  

b) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.  

 

5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

§ 7                                                               

1. Rodzaje ocen szkolnych. 

2. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:  

a) bieżące;  

b) klasyfikacyjne:  

c) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,  

d) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 

Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  



4. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika  

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne pisemne formy sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Ocena wpisywana jest do dziennika  

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:  

a) na zebraniach klasowych;  

b) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

7. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.  

8. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel 

uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń 

ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym.  

9. 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 w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

 § 8 

1. Ocenianie z zajęć edukacyjnych.  

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach 

według skali:  

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1.  

 

3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie „+” i „-” w ocenianiu 

bieżącym.  

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

zachowania.  

 



5. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez nauczycieli, 

z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  

6. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów.  

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:  

 1) Prace pisemne:  

 a) praca klasowa – obejmuje co najmniej 6 jednostek lekcyjnych. Uczeń ma prawo 

znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w 

dzienniku lekcyjnym. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, 

w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.  

 b) sprawdzian – obejmuje materiał od 3 do 5 jednostek lekcyjnych. Uczeń ma prawo 

znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 2 dni. W ciągu dnia można przeprowadzić nie 

więcej niż 2 sprawdziany. Nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest 

zaplanowana praca klasowa,  

 c) kartkówka – kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z do trzech 

ostatnich lekcji, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej. Przy ich 

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w lit. a i b, ale jest możliwe. 

 2) Praca i aktywność na lekcji;  

 3) Odpowiedź ustna;  

 4) Praca projektowa;  

 5) Praca domowa;  

 6) Twórcze rozwiązywanie problemów. 

  2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie 

godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;  

3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem;  

4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od 

momentu napisania pracy i najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną. 

Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;  

 5) Zasady poprawiania ocen z prac klasowych:  

 a) uczeń, który opuścił pracę klasową, może ją napisać w innym terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela,  

 b) jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w wyznaczonym terminie, powinien do 

niej przystąpić na najbliższej lekcji z danego przedmiotu, na której będzie obecny,  



 c) uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę, może ją poprawić w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Liczba terminów ustalona jest w Przedmiotowych 

Systemach Oceniania i wynosi co najmniej jeden,  

 d) jeżeli uczeń poprawił ocenę z pracy klasowej, ocena wyższa zastępuje wcześniej 

otrzymaną ocenę. Jeżeli uczeń nie poprawił pracy klasowej, nie otrzymuje kolejnej oceny,  

  

6) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego 

powodu, (np. choroba nauczyciela) 

7) W ciągu tygodnia uczeń może napisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w 

ustalonym dniu;  

8) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel 

może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie 

nieobecności ucznia. O planowanym sprawdzianie nauczyciel powiadamia ucznia z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

 10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:  

 a) 82,0% - 100% - stopień bardzo dobry,  

 b) 67,0% - 81,9% - stopień dobry,  

 c) 52,0% - 66,9% - stopień dostateczny,  

 d) 37,0% - 51,9% - stopień dopuszczający,  

 e) 0% - 36,9% - stopień niedostateczny,  

  

9) Na próbnym egzaminie zawodowym ustala się następujące przeliczniki wyników 

wyrażonych w %, na skalę stopni szkolnych:  

 a) etap pisemny: 80,0% - 100% - stopień bardzo dobry, 70,0% - 79,9% - stopień 

dobry, 60,0% - 69,9% - stopień dostateczny, 50,0% - 59,9% - stopień dopuszczający, 0% - 

49,9% - stopień niedostateczny,  

 b) etap praktyczny: 90,0% - 100% - stopień bardzo dobry, 85,0% - 89,9% - stopień 

dobry, 80,0% - 84,9% - stopień dostateczny, 75,0% - 79,9% - stopień dopuszczający, 0% - 

74,9% - stopień niedostateczny,  

10) Na próbnym egzaminie maturalnym ustala się następujące przeliczniki wyników 

wyrażonych w %, na skalę stopni szkolnych: 75,0% - 100% - stopień bardzo dobry, 60,0% - 

74,9% - stopień dobry, 45,0% - 59,9% - stopień dostateczny, 30,0% - 44,9% - stopień 

dopuszczający, 0% - 29,9% - stopień niedostateczny,  

11) Ocena z próbnego egzaminu maturalnego oraz próbnego egzaminu zawodowego ma 

charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na ocenę śródroczną bądź 

końcoworoczną (gdyż nie wszyscy uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych i 

maturalnych). 



12. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 3 oceny.  

13. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów 

edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego jako informacja dla 

rodziców (prawnych opiekunów)  

14. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są 

przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione sprawdziany do końca okresu.  

15. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 

pisemnych sprawdzianów wiadomości.  

16. Uczeń ma prawo raz być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania 

przyczyny. Większą liczbę i zakres nieprzygotowania regulują Przedmiotowe Systemy 

Oceniania. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje 

wówczas do dziennika lekcyjnego skrót „np”. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, 

obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych 

decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji, jak również okres obejmujący 

nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.  

17. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

18. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:  

1) stopień dobry – 4 – db,  

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb,  

3) stopień celujący – 6 – cel,  

 

§ 10 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.  

3. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do przerwy noworocznej, a okres 

drugi trwa od początku stycznia do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym.  

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w 

niniejszym Statucie.  

5. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów odbywa się na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, w pierwszym tygodniu drugiego okresu.  



6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i 

umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

8. Śródroczne oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika lekcyjnego przed zimową 

przerwą świąteczną, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w grudniu.  

9. Roczne oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika lekcyjnego, najpóźniej w 

ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w czerwcu (w kwietniu dla klas maturalnych) 

poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

10. Na miesiąc przed semestralnym i  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o 

przewidywanej dla niego semestralnej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i 

odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym zapisując ołówkiem „ndst” w miejscu 

przeznaczonym na wystawienie ocen końcoworocznych. 

11. Na dwa tygodnie przed zimową przerwą świąteczną w grudniu oraz na dwa tygodnie 

przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej i 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis 

oceny ołówkiem (skrótem bądź cyfrą) w rubryce „ocena semestralna” i  „ocena końcowa” 

12. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 

nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.  

13. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.  

14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

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

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

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.  

15. O osiągnięciach i postępach uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub 

pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.  

 

16.Uczeń , który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał wszystkie oceny wyższe od  

„niedostateczny” otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, lub kończy szkołę. 

 



  § 11 

l. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie uzależnione są między innymi od 

przedmiotu, semestru nauki, rodzaju zajęć. 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń za treści: 

a) znacznie wykraczające poza program nauczania, 

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia, 

d) zapewniające sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń za treści: 

a) pełny zakres treści określonych programem nauczania, 

b) treści trudne, złożone, wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) umiejętność korelacji międzyprzedmiotowej i łączenia teorii z praktyką, 

d) umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów w nietypowych sytuacjach. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń za treści:. 

a) bardziej złożone niż wymagania podstawowe, 

b) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu czy zajęć 

praktycznych, 

c) wymagające umiejętności stosowania samodzielnie wiadomości w sytuacjach typowych 

znanych z lekcji, czy doświadczenia. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń za treści: 

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawach programowych, 

b) proste, uniwersalne umiejętności o średnim stopniu trudności, 

c) wiadomości o mniejszym stopniu trudności. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń za treści: 

a) niezbędne w nauce danego przedmiotu, 

b) niezbędne do rozwiązywania zadań, typowych o niewielkim stopniu trudności, przy  

pomocy nauczyciela. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował treści nauczania z danego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązywać lub wykonywać zadań typowych o niewielkim stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, 



c) nie wykorzystał wskazanych przez nauczyciela przedmiotu sposobów poprawienia 

bieżących ocen cząstkowych, 

d) nie zaliczył podstawowych ćwiczeń lub działań praktycznych z danego przedmiotu. 

 

§ 12 

Uczeń, który przerwał naukę, zrezygnował ze szkoły lub ukończył naukę, obowiązany jest 

rozliczyć się ze wszystkich spraw wynikających z organizacji nauki i dotyczących jego osoby 

w sposób zwyczajowo przyjęty przez szkołę 

                                

 § 13                                      

1. 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 nauczani 

 

2. W przypadku choroby ucznia, termin egzaminu klasyfikacyjnego może być 

opóźniony, za zgodą dyrektora szkoły na pisemny uzasadniony wniosek zainteresowanego 

ucznia. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej, z których powinien mieć 

formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  na druku szkolnym.  

 

6. Uczeń , który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał wszystkie oceny wyższe od  

„niedostateczny” otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, lub kończy szkołę. 

 

 

7.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej, lub 

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

Uchwała rady pedagogicznej, na mocy której uczeń nie uzyskał zgody na zadawanie 

egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, upoważnia 

dyrektora szkoły do skreślenia z listy uczniów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

 



8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również osoba realizująca indywidualny tok nauki oraz 

uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w nieprzekraczalnym terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły. Datę egzaminu uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami. Egzamin 

powinien być przeprowadzony nie później niż do klasyfikacyjnego końcoworocznego 

posiedzenia rady pedagogicznej. W przypadkach losowych oraz  w a)  Uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji końcowo rocznej otrzymał oceny niedostateczne ma prawo do powtarzania klasy. 

b)  Nie ma prawa do powtarzania klasy uczeń klasy, który w klasyfikacji końcowo rocznej: 

 - ma więcej niż trzy oceny niedostateczne 

 - ma trzy oceny niedostateczne i naganną ocenę sprawowania 

 - uczeń klasy pierwszej, który ukończył 18 lat 

              

10. Uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczny z 

jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki i 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien  mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

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

letnich. 

14. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  jako 

przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia edukacyjne- jako     

     członek komisji 

15. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu załącza się prace pisemne oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych 

ucznia. Protokół sporządza się na drukach szkolnych. 

16. Uczeń, który z przyczyn losowych 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 danego roku. 

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  



i powtarza klasę. 

18. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 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. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

-w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć (ocena ta nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny) 

-w przypadku ustalenia rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania- ustala roczną 

klasyfikacyjną ocenę zachowania (ocena ta nie może być niższa od ustalonej poprzednio) 

2) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

3) W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel pełniący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako 

przewodniczący komisji 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne 

b) w przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

przewodniczący komisji 

- wychowawca klasy 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

- przedstawiciel rady rodziców 

4) Z prac komisji sporządza się protokół zgodnie z wymaganiami MEN zawartymi w 

Rozporządzeniu 

5) Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły 

 

§ 14 



2. Przyjęta w szkole skala i forma ocen stosowana jest przez wszystkich nauczycieli. 

3. Wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi. 

Mogą je budować i przedstawiać nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu    o realizowany 

przez siebie program nauczania oraz w oparciu o przyjęty w szkole system oceniania. 

4. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające ze specyfiki 

przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak                                   

i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów 

rozporządzenia. 

 

§ 15 

1.Ocenę z zachowania śródroczną jak i roczną ustala się według następującej skali:           

 a)wzorowe 

 b) bardzo dobre, 

 c)dobre,  

 d)poprawne, 

 e)nieodpowiednie, 

 f)naganne 

2.Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który jest wzorem do naśladowania dla innych czyli: 

1) charakteryzuje się pilnością i systematycznością w nauce 

2) zawsze w terminie wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie, 

3) systematycznie i regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, nieusprawiedliwiona 

nieobecność zdarza się sporadycznie i w ciągu roku szkolnego nie może przekroczyć 10 

godzin 

4) pracuje na rzecz szkoły i środowiska, 

5) przejawia troskę o mienie szkoły, o własność publiczną i indywidualną, 

6) wykazuje doskonała umiejętność współdziałania w zespole, 

7) chętnie i z własnej inicjatywy udziela wszelkiej pomocy tym, którzy jej potrzebują 

3.Ocenę „bardzo dobra” otrzymuje uczeń który: 

1) charakteryzuje się pilnością i systematycznością w nauce, 

2) nie spóźnia się na lekcje i inne zajęcia, 

3) pracuje na rzecz szkoły i środowiska, 



4) chętnie udziela pomocy tym, którzy tego potrzebują, 

5) swoim zachowaniem daje przykład innym, 

6) nie ulega nałogom, 

7) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach zdarza się bardzo rzadko, w ciągu 

roku szkolnego nie może przekroczyć 20 godzin 

 

4.Ocenę „dobra” otrzymuje uczeń, który: 

1) wykazuje się systematyczną pracą braki uzdolnień rekompensuje pilnością 

i sumiennością, 

2) nie spóźnia się na lekcje i inne zajęcia, 

3) jest wytrwały w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce, 

4) w ramach swoich możliwości i zdolności bierze udział w życiu społecznym klasy 

i szkoły, 

5) przestrzega norm współżycia społecznego, 

6) nie ulega nałogom 

7)nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach zdarza się rzadko, w ciągu roku 

szkolnego nie może przekroczyć 30 godzin 

5. Ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń ,który: 

1) spełnia stawiane mu wymagania w miarę swoich możliwości, 

2) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w ciągu roku szkolnego nie może 

przekroczyć 40 godzin 

3) nie ucieka z lekcji, 

4) wykazuje kulturę osobista wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych 

uczniów, 

5) poprawnie zachowuje się na lekcjach i przerwach, uwagi o negatywnym zachowaniu 

pojawiają się sporadycznie. 

6.Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje  uczeń, który: 

1) swoim zachowaniem przeszkadza na lekcji, 

2) jest niesystematyczny w pracy, 

3) nie przestrzega norm współżycia społecznego, 



4) ulega nałogom, 

5) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach 

w ciągu roku szkolnego nie może przekroczyć 50 godzin 

 

7.Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który: 

1) uchybia w sposób rażący istotnym wymaganiom szkoły, 

2) swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

3) okazuje lekceważący stosunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych 

uczniów, 

4) w pracy jest niesystematyczny, a swój lekceważący stosunek do nauki okazuje jawnie, 

5) ulega nałogom, 

6) przekracza podany limit godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego 60 godzin 

8.W przypadku, gdy uczeń nieznacznie przekroczy określone limity godzin 

nieusprawiedliwionych ,a bez zarzutu spełnia pozostałe kryteria na wyższą ocenę z 

zachowania, wychowawca ma prawo podwyższyć tę ocenę 

 

9.Wychowawca wystawia ocenę z zachowania najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej oraz w tym terminie informuje o nie uczniów swojej klasy 

uczniów i ich rodziców. 

Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna 

 

 

 


