
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. Stanisława Staszica

w Radomsku

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007 roku – Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562)

Dotyczy: 

 3-letniego liceum, 

 4-letniego technikum, 

 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej

 

 

1



ROZDZIAŁY:

Rozdział I..............................................................................................................................................3
ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA...........................3
Rozdział II.............................................................................................................................................7
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:................................................7
Rozdział III...........................................................................................................................................8
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA...........................................................................8
Rozdział IV.........................................................................................................................................17
INFORMOWANIE UCZNIÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI ORAZ
SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  UCZNIÓW..........................17
Rozdział V..........................................................................................................................................19
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW..........................................19
Rozdział VI.........................................................................................................................................25
SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW..........................................25
O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH...............................................................................................25
Rozdział VII........................................................................................................................................25
ZASADY I FORMY POMOCY UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI  W NAUCE....................25
Rozdział VIII......................................................................................................................................26
ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI I 
SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ...............................................................26
Rozdział IX.........................................................................................................................................28
TRYB I WARUNKI POWIADAMIANIA RODZICÓW O UZYSKIWANYCH OCENACH Z 
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA.................................................................................28
Rozdział X..........................................................................................................................................31
ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA.........................................................................31

Zasady bieżącego oceniania i klasyfikowania uczniów.............................................................31
Rozdział XI.........................................................................................................................................34
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I TRYB JEGO PRZEPROWADZENIA.....................................34
Rozdział XII........................................................................................................................................37
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA KOŃCOWOROCZNEJ 
OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.............................................................................................37
ROZDZIAŁ XIII.................................................................................................................................38
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH LUB PROPONOWANYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH  ORAZ FORMA SPRAWDZANIA ZASADNOŚCI ODWOŁANIA:.....38

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym..............................................38
Egzamin poprawkowy..................................................................................................................41
Egzamin klasyfikacyjny...............................................................................................................42

Rozdział XIV......................................................................................................................................44
POSTANOWIENIA KOŃCOWE......................................................................................................44
Ewaluacja WSO..................................................................................................................................45
ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................................................46
Protokół – Podanie..............................................................................................................................46
Protokół – Podanie..............................................................................................................................48
Protokół...............................................................................................................................................50
Protokół...............................................................................................................................................52

2



 Rozdział I      

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
OCENIANIA

Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych 

w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

1) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
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a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

d) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia 

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej

f) stworzenie uczniowi szansy uzupełnienia braków

 

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

g) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

h) ustalanie kryteriów oceniania zachowania

i) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej 

szkole; 

j) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

k) ustalanie rocznych (semestralnych)  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

l) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych /semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
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m) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym 

opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

i zachowaniu

 

4.      Podstawowe zasady oceniania:

a. wystawiona uczniowi ocena jest przede wszystkim informacją dla ucznia, 

jego rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach, a także o brakach 

i trudnościach napotykanych przez ucznia w procesie uczenia się

b. na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy i cechy 

osobowościowe ocenianych

c. ocena nie może spełniać funkcji represyjnej

d. nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności

w wystawianiu ocen

e. nie może być wystawiona więcej niż jedna ocena za sprawdzian, pracę 

pisemną z tej samej partii materiału

 

5.      Przedmiotem oceny jest:

a)     zakres opanowanych wiadomości

b)     rozumienie nauczanego materiału

c)      umiejętność w stosowaniu wiedzy

d)     kultura przekazywania wiadomości

 

6.      Oceny dzielą się na:

a)     bieżące

b)     klasyfikacyjne śródroczne

c)      klasyfikacyjne końcowe

 

7.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Okres  pierwszy trwa od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego  a kończy się w sobotę przed  20 stycznia. Okres drugi 
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rozpoczyna się w poniedziałek  po sobocie kończącej okres I  i trwa do dnia 

kończącego rok szkolny. 

 

8.      Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  ustala się 

w następującej skali:

a)     stopień celujący (6)

b)     stopień bardzo dobry (5)

c)      stopień dobry (4)

d)     stopień dostateczny (3)

e)     stopień dopuszczający (2)

f)        stopień niedostateczny (1)

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną na 

podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

 

Oceny cząstkowe z prac pisemnych mogą być wyrażane w następującej skali 

/stosowanie skali wynikać będzie ze specyfiki przedmiotu/:

więcej niż 100% - celujący (6)

91 - 100%   - bardzo dobry (5)

85 - 90%          - dobry + (4+)

75 - 84% - dobry (4)

74 - 68 % - dobry- (4-)

67 - 61% - dostateczny+ (3+)

60 - 56% - dostateczny

55 - 50% -dostateczny – (3-)

49 - 40% - dopuszczający + (2+)

39 - 30% - dopuszczający (2)

mniej niż 29% - niedostateczny (1)

Oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu.

 

9.      Ocenę z zachowania /śródroczną roczną/ ustala się według następującej skali:
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a)     wzorowe

b)     bardzo dobre

c)      dobre

d)     poprawne

e)     nieodpowiednie

f)        naganne

  Rozdział II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:

Wymagania ponadprogramowe: Stopień celujący (cel) – 6 otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania danego przedmiotu

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

trudnych i nietypowych, a także wykraczających poza program nauczania

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Wymagania dopełniające: Stopień bardzo dobry (bdb/bd) – 5 otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie 

nauczania przedmiotu

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie

problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Wymagania rozszerzające: Stopień dobry (db) – 4 otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej

- poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 
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Wymagania podstawowe: Stopień dostateczny (dst) – 3 otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania 

na poziomie nie przekraczającym wymagań określonych w podstawie 

programowej

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

Wymagania konieczne: Stopień dopuszczający (dop/dp) – 2 otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny (ndst./nd) – 1 otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu 

trudności. 

Każda ocena ustalona jest według poniższych kryteriów procentowych

- większe bądź równe 100% - celujący (zaleca się, aby warunkiem uzyskania 

stopnia celującego było rozwiązanie dodatkowego zadania lub wykonanie 

ćwiczenia o znacznym stopniu trudności). 

- laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z zdanych zajęć 

edukacyjnych celującą ocenę końcoworoczną. 

-  99% - 90% - bardzo dobry

-  89% - 70% - dobry

-  69% - 50% - dostateczny

-  49% - 40% - dopuszczający

-  39% - 0% - niedostateczny

Rozdział III
                ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
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1. Założenia szkolnego systemu oceniania zachowania są następujące:

a)     ocenianie uczniów z zachowania ma na celu kształcenie osobowości ucznia 

zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi założeniami społecznymi

b)     ocenianie uczniów z zachowania polega na systematycznym, bieżącym 

kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia

c)      celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby miał świadomość 

popełnionych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę 

nad sobą, potrafił krytycznie oceniać postępowanie własne oraz innych

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia 

w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

c) dbałość o honor i tradycje szkoły

d) dbałość o piękno mowy ojczystej

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g) okazywanie szacunku innym osobom

3. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania

ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) bez zarzutu wypełnia zadania określone w Statucie Szkoły

b) wyróżnia się swoją kulturą osobistą

c) systematycznie uczęszcza do szkoły, nie ma nieusprawiedliwionych 

spóźnień i nieobecności

d) godziny nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie

e) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły lub środowiska

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków
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g) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów

h) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom

i) nie używa wulgarnego słownictwa

j) nosi stroje zgodne z normami obyczajowymi i przepisami szkolnymi

k) zwraca uwagę na zachowania niezgodne z zasadami współżycia 

społecznego

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń:

a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły

b) systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 godziny 

c) podejmuje pracę na rzecz klasy, szkoły lub środowiska

d) jest pilny w nauce, stara się sumiennie wykonywać podjęte zadania

e) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów

f) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom

g) nosi stroje zgodne z normami obyczajowymi i przepisami szkolnymi

h) krytycznie ocenia swoje niedociągnięcia i podejmuje wysiłek, 

by je wyeliminować

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły

b) prezentuje właściwy stosunek do kolegów i osób starszych

c) stara się prezentować kulturę osobistą i umiejętność zachowania w różnych 

sytuacjach

d) pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków

e)  dobrze wykonuje powierzone zadania

f) nie niszczy mienia szkoły i kolegów

g) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów

h) nie prowokuje konfliktów

i) szanuje słabszych i stara im się pomagać

j) dba o kulturę wypowiedzi
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k) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych 

l) wykazuje wolę poprawy w przypadku niewłaściwego zachowania 

i współpracuje w tym celu z wychowawcą (nauczycielem)

ocenę poprawną otrzymuje uczeń:

a) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie

b) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych, pracuje 

niesystematycznie

c) powierzone zadania wykonuje niechętnie i niestarannie

d) nie przestrzega elementarnych zasad kultury osobistej

e) ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych podejmuje próby 

poprawy swojego zachowania

f) drobne uchybienia w swoim zachowaniu szybko naprawia

g) stara się nie ulegać nałogom

h) rzadko włącza się w organizację imprez klasowych

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie narusza zasady określone w Statucie Szkoły

b) lekceważy obowiązki szkolne i zasady współżycia społecznego (m.in. 

niszczy mienie szkoły, odmawia realizacji zadań, świadomie wywołuje 

konflikty, jest arogancki w stosunku do rówieśników i osób starszych, 

używa wulgarnego słownictwa) 

c) ulega nałogom i nie próbuje z nimi zerwać

d) ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych i notorycznie spóźnia 

się na lekcje

e) nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania

 

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) nie respektuje zasad określonych w Statucie Szkoły

b) demonstruje lekceważenie Szkoły, pracowników i kolegów
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c) któremu udowodniono: udział w bójkach, kradzieżach; znęcanie się 

fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; dewastację mienia szkolnego; 

wyłudzanie, zastraszanie; działanie w grupach nieformalnych (gangi, sekty);

rozprowadzanie środków odurzających; świadome wnoszenie na teren 

szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów 

i pracowników

d) ma ponad 45 godzin nieusprawiedliwionych

uczeń, któremu po raz drugi ustalono roczną ocenę naganną nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej

uczeń, klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy jej

4. Tryb ustalania oceny śródrocznej i rocznej zachowania

Ustalenie oceny z zachowania budzi kontrowersje i trudności ze względu na 

charakterystyczny, często nie poddający się weryfikacji systemowej obszar działań

ucznia. Różnorodne osobowości, nabyte wcześniej nawyki, subiektywne odczucia 

ustalających ocenę mogą  stwarzać sytuacje, w których stosuje się niejednorodne 

kryteria i sposoby oceny.

Poniższy tryb ustalenia oceny zachowania ma na celu maksymalizację 

obiektywizmu i ujednolicenie sposobu oceniania.

4.1.Ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

4.2.Podstawą  ustalania oceny z zachowania są szczegółowe kryteria zatwierdzone

przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Rodziców

4.3.Etapy ustalania oceny z zachowania:
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a) dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej 

/rocznej/ wychowawca wspólnie z uczniami analizuje zachowanie 

wychowanków i jego zgodność z poszczególnymi kryteriami

- podstawą analizy jest samoocena ucznia oraz jego zachowania przez 

rówieśników

- dokładne wyliczenie godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień

- zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły, klasy, środowiska

- uwagi dotyczące postawy uczniów w trakcie trwania semestru /roku/ 

nauczycieli, opiekunów organizacji szkolnych

- obserwacje własne wychowawcy klasy, wychowawców internatu

b) po dokonaniu analizy wychowawca sporządza na piśmie propozycję 

oceny z zachowania

c) tydzień przed terminem Rady Klasyfikacyjnej, wychowawca przedkłada 

Radzie Pedagogicznej propozycje w celu naniesienia ewentualnych 

dodatkowych uwag

d) naniesione uwagi mogą być podstawą zmiany proponowanej oceny 

zachowania

e) wychowawca przedstawia propozycje ocen z zachowania na Radzie 

Klasyfikacyjnej uzasadniając oceny: wzorowe i naganne

5. Rada Pedagogiczna zatwierdza oceny z zachowania w głosowaniu jawnym

6. W przypadku niezgodności opinii Rady Pedagogicznej głosowaniu podlegają 

zgłoszone propozycje:

- jako opinię Rady Pedagogicznej traktuje się ocenę zachowania, która 

uzyskała większość głosów

- wychowawca klasy może przyjąć sugestie Rady Pedagogicznej 

i na jej podstawie zmienić proponowaną wcześniej ocenę

7. O wystawieniu ostatecznej oceny zachowania decyduje wychowawca

8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania
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9. Wychowawca klasy podaje uczniom informacje w formie ustnej o 

przewidywanej ocenie z zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej

10. Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania jest złożenie przez ucznia lub rodziców 

/prawnych opiekunów/ podania do dyrektora szkoły w sprawie uzyskania 

oceny wyższej niż przewidywana

11. Tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej zachowania otwiera się gdy:

a) uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zwrócić się 

do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej o ponowne ustalenie

rocznej oceny zachowania

12. Wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje Zespół 

powołany przez dyrektora szkoły w składzie:

a) wicedyrektor szkoły bądź inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą

b) wychowawca klasy

c) wychowawca internatu, gdy uczeń zamieszkuje w internacie

d) pedagog szkolny

e) zespół nauczycieli uczących w danej klasie /minimum 50% nauczycieli 

uczących w tej klasie/

f) przedstawiciel samorządu klasowego

13. Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku 

szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje rodzinne, zdrowotne, 

które mogły mieć wpływ na jego zachowanie oraz inne, o których szkoła 

nie była wcześniej poinformowana

14. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie przysługuje uczniowi, który:

a. otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły

b. brał udział w kradzieżach
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c. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

wyłudzanie, zastraszenie

d. umyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne

e. uczestniczy w wagarach

15. W oparciu o opinię powołanego Zespołu wychowawca ponownie ustala 

ocenę roczną zachowania

16. Ustalona w tym trybie ocena jest ostateczna

17. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

a. ciągła obserwacja na różnych płaszczyznach życia szkolnego 

dokonywana przez nauczycieli wychowawców, uczniów i innych 

pracowników szkoły

b. prowadzenie zeszytu wychowawcy /w nim znajduje się pełna 

dokumentacja ucznia do wzglądu rodziców i dyrektora szkoły/

c. prowadzenie zeszytu klasy w każdym dzienniku lekcyjnym i 

dokonywanie przez nauczycieli wpisów o pozytywnych i negatywnych 

zachowaniach ucznia

 

18. Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej z zachowania

Roczna ocena zachowania ucznia jest wskazana na świadectwie szkolnym. 

Sanowi więc istotną informację o stopniu respektowania zasad współżycia 

społecznego i przestrzegania norm etycznych przez ucznia.

Tryb ustalania oceny z zachowania powinien być więc rygorystycznie 

przestrzegany przez osoby odpowiedzialne za jego realizowanie.

 

Celem niniejszej procedury jest umożliwienie odwołania od niezgodnego 

z przepisami szkolnymi sposobu ustalania zachowania.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz ich 

rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania
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2. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia 

i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania

3. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami praw dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny

4. Zastrzeżenia do trybu ustalania oceny zachowania mogą być zgłoszone w ciągu

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych

5. Odwołanie musi mieć formę pisemną i należy je zgłosić do dyrektora szkoły

6. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, wskazujące na niezgodne z trybem

postępowanie przy ustalaniu oceny

7. Dyrektor szkoły obowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 

do 7 dni od złożenia odwołania na piśmie

8. W przypadku nie spełniania przez odwołującego wymogów formalnych bądź 

braku uzasadnienia w odwołaniu, ustalona przez wychowawcę klasy roczna 

ocena klasyfikacyjna jest ostateczna

9. W przypadku spełniania przez odwołującego wymogów formalnych, dyrektor 

szkoły powołuje komisję w celu rozpatrzenia odwołania

10. W skład komisji wchodzą:

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

stanowisko jako przewodniczący komisji

b) wychowawca klasy

c) wskazanych przez dyrektora szkoły dwóch nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w danej klasie

d) psycholog

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

f) przedstawiciel Rady Rodziców 
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11. Wychowawca klasy przedstawia komisji tryb ustalania oceny zachowania 

oraz ją uzasadnia odpowiednim kryterium

12. Członkowie komisji stwierdzają, czy tryb ustalenia oceny został zachowany

13. W przypadku stwierdzenia naruszania trybu komisja ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji

14. W przypadku stwierdzenia, ze tryb ustalania rocznej oceny zachowania nie 

został naruszony, komisja oddala odwołanie, a ustalona ocena jest ostateczna

15. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji

b) termin posiedzenia komisji

c) wynik głosowania

d) ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział IV

INFORMOWANIE UCZNIÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH
NAUCZYCIELI ORAZ SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

EDUKACYJNYCH  UCZNIÓW

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców /prawnych opiekunów/ o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
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1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania 

oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralna 

i roczna ocena klasyfikacyjna, każdy nauczyciel zobowiązany 

jest przedstawić uczniom i ich rodzicom

4. Nauczyciele są zobowiązani do przekazania wymagań edukacyjnych 

na poszczególne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

do dyrektora szkoły, a ten przekazuje je do biblioteki szkolnej

5. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunki i tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana semestralna i roczna ocena 

klasyfikacyjna określa każdy nauczyciel przedmiotu i dokładnie zapisuje 

je w przedmiotowym systemie oceniania

6. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu na podstawie, których 

wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwójna 

liczba godzin dydaktycznych w tygodniu, ale nie mniejsza niż trzy. 

7. 6. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne formy aktywności 

ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne 

metody sprawdzania wiadomości ucznia.
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8. Za aktywność na zajęciach edukacyjnych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę: celującą, bardzo dobrą, dobrą lub za jego zgodą ocenę 

dostateczną.

9. Nie odrobienie pracy domowej może stanowić podstawę do wystawienia 

bieżącej oceny niedostatecznej

10. Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą uzyskać informacje o postępach ucznia 

w nauce i zachowaniu bezpośrednio od wychowawcy lub nauczyciela danego

przedmiotu

11. Każda ocena jest jawna, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed 

klasą

12. O wynikach w nauce rodzice będą informowani na spotkaniach 

z wychowawcą klasy. Szczegółowy terminarz spotkań ustala dyrektor szkoły. 

Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację zawierającą 

wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ewentualne uwagi 

nauczycieli

13. Wychowawca klasy może pisemnie wezwać rodziców /prawnych 

opiekunów/, którzy byli nieobecni na zebraniu klasowym   

Rozdział V
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 

1. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

a) wykonanie dodatkowej pracy domowej

b) odpowiedzi ustne

c) dyskusje

d) zadania domowe

e) wypracowania

f) praca klasowa /obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godz.

lekcyjną/

g) kartkówka /obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 

minut/
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h) test

i) referat

j) praca w grupach

k) praca samodzielna

l) praca pozalekcyjna /konkursy, olimpiady/

m) test sprawności fizycznej

n) ćwiczenia praktyczne i laboratoryjne

o) prezentacje grupowe i indywidualne 

p) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznej

q) aktywność na zajęciach

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

1.1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

a) obiektywizm

b) indywidualizacja

c) konsekwencja

d) systematyczność

e) jawność

2. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Powinno być 

rytmiczne  i zaplanowane w czasie

3. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o pracy klasowej 

z większej partii materiału, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

oraz wpisania do dziennika terminu tej pracy

4. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić w danej klasie tylko jedną pracę 

klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

5. Nie dopuszcza się przeprowadzenia sprawdzianów całorocznych, 

a wyjątkiem tych, które mają na celu mierzenie jakości pracy szkoły
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6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności 

obowiązkiem ucznia jest przedstawienie usprawiedliwienia

7. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub w innej formie 

sprawdzania wiadomości, bez względu na przyczynę nieobecności ma 

obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie i czasie 

określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych

8. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu 

w trybie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch

tygodni od daty jej wystawienia. Poprawianie ocen jest dobrowolne.

9. Uczeń, który nie przystąpił do pracy klasowej w pierwszym terminie oraz nie 

zaliczył danej partii materiału w drugim terminie, otrzymuje ocenę 

niedostateczną

11. Poprawiana ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok 

poprawionej, przy czym korzystniejsza jest brana pod uwagę przy ustalaniu 

oceny śródrocznej i rocznej

12. Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej partii 

materiału nie powinno trwać dłużej niż 14 dni ( z wyjątkiem języka 

polskiego, gdzie dopuszcza się 21 dni). Ocena z tych prac wpisywana 

jest do dziennika kolorem czerwonym

13. W przypadku, kiedy uczeń opuścił 50% zajęć z danego przedmiotu 

nauczania, zobowiązany jest do uzupełnienia treści materiału, w przeciwnym 

wypadku będzie nieklasyfikowany

14. W przypadku, kiedy opanowanie danej partii materiału, określonych 

umiejętności jest warunkiem koniecznym i nieodzownym do dalszego etapu 

w procesie nauczania, uczeń uzgadnia z nauczycielem sposób i formę 

uzupełnienia braków

15. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisane do dziennika klasy. Uczeń

oraz jego rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo wglądu 

do dziennika klasy w obecności następujących osób: dyrektora szkoły, 
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wicedyrektora, wychowawcy klasy, internatu lub nauczyciela prowadzącego 

zajęcia z danego przedmiotu. Stopnie w dziennikach wstawiane 

są uzgodnionymi i obowiązującymi w szkole symbolami tak, aby 

umożliwiały precyzyjne określenie, jakiej formy kontroli dotyczy uzyskana 

przez ucznia ocena

16. W okresie dwóch tygodni przed klasyfikacją /semestralną, roczną/  należy 

ograniczyć do minimum przeprowadzania wszystkich form sprawdzianów 

obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne. Odstępstwem 

od tego może być choroba nauczyciela, zatwierdzony tok praktyk 

zawodowych

17. Sprawdzian z trzech ostatnich tematów nie musi być zapowiedziany

18. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzone 

i ocenione prace kontrolne oraz inne dokumenty dotyczące oceniania ucznia 

są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom. Dokumenty te są 

przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego

19. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymaganie 

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania

20. Oceny z religii wlicza się do średniej ocen ucznia

21. W klasach pierwszych  na początku roku szkolnego stosuje się 

dwutygodniowy „okres ochronny”  / nie stawia się ocen niedostatecznych/

22. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub raz (gdy jest 1 godz. tygodniowo) 

nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, 

jednak musi to zgłosić przed zajęciami.

23. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi 

pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej

3.      Częstotliwość sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów

22



1. Jednego dnia może odbywać się jedna praca klasowa /nauczyciel musi dokonać

wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi/

2. Tygodniowo mogą odbywać się trzy prace klasowe, przy czym nie więcej niż 

jedna dziennie

3. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów oraz wykonanie 

pracy domowej w przypadku jej zadania

4.      Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia

1. Szkoła prowadzi  następującą dokumentację stwierdzającą przebieg nauki 

ucznia:

a)     dziennik lekcyjny

b)     arkusz ocen

c)      protokół egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się oceny uzyskane przez uczniów z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania oraz obecności na 

zajęciach lekcyjnych

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie orzeczenia lekarskiego 

lub opinii poradni specjalistycznej w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony”

4. Uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje świadectwo szkolne. Świadectwo 

szkolne wypisuje wychowawca klasy

5. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz

osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne

6. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, gdy uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z zajęć edukacyjnych 

celującą roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną
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8. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole 

arkusz ocen

9. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia 

szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej, którą datę wpisuje się do arkusza 

ocen ucznia

10. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa 

ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa

11. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez 

ucznia

12. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis 

jego arkusza ocen na pisemny wniosek dyrektora tamtej placówki

13. W przypadku przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w dokumentacji 

szkolnej i na świadectwie zamiast oceny wpisać „uczestniczył /a/”

14. Dyrektor szkoły upoważnia nauczycieli dokonujących sprostowań w 

dokumentacji  do podpisania korekty swoim czytelnym imieniem i nazwiskiem

15. Sprostowania błędu w dzienniku lekcyjnym dokonuje się przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie także 

kolorem czerwonym nad skreślonym wyrazem właściwych danych oraz 

złożenie czytelnego podpisu przez nauczyciela dokonującego korekty

16. Sprostowanie błędu w arkuszu ocen dokonuje się przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelnie wpisanie także kolorem 

czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz sporządzanie 

na dole strony notatki określającej na czym polega zmiana w zapisie. Pod ta 

adnotacją należy postawić małą  okrągłą pieczęć szkoły i złożyć czytelny 

podpis

17. Każda nieobecność na zajęciach edukacyjnych powinna być usprawiedliwiona 

w terminie tygodnia od czasu nieobecności
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Rozdział VI
SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH
1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców /prawnych opiekunów/

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia, ocena musi 

być uzasadniona

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. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia 

o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. 

Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie/ustnie informuje 

rodziców i odnotowuje to w dzienniku

5. Na 10 dni przed klasy klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są 

zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach 

śródrocznych i rocznych

6. Na prośbę rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny do zeszytu 

przedmiotowego

Rozdział VII
ZASADY I FORMY POMOCY UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI 

W NAUCE

1. Nauczyciel powinien, w razie stwierdzenia u ucznia ewidentnych trudności 

w nauce, poinformować o tym wychowawcę klasy, który z kolei kieruje ucznia 

do pedagoga szkolnego w celu zdiagnozowania przyczyn. 

2. Dodatkowo wychowawca informuje o tym fakcie rodziców ucznia.

3. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu może ponadto zaproponować 

uczniowi pomoc wewnątrzklasową.
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4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, dyrektor może 

wyrazić zgodę na okresowe wprowadzenie dodatkowych lekcji.

5. Uczeń z trudnościami w nauce powinien wykazać zainteresowanie i aktywność

w przezwyciężaniu istniejących trudności.

6. Podejmowane działania powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku. 

7. W sytuacjach szczególnych wychowawca lub nauczyciel przedmiotu zwołuje 

Zespół Wychowawczy w celu dokonania wnikliwej i wszechstronnej analizy 

negatywnego zjawiska dotyczącego klasy bądź pojedynczych uczniów. 

Z zebrania wychowawca sporządza protokół, którego kopia przechowywana 

jest również u zastępców dyrektora. W skład zespołu wychowawczego 

wchodzą:

- dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora

- pedagog szkolny

- wychowawca klasy

- nauczyciele uczący w klasie

Rozdział VIII
ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW Z DEFICYTAMI

ROZWOJOWYMI I SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU
SIĘ

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania – 

w podanym zakresie.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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3. Opinie dotyczące dysfunkcji uczniów - zalecające dostosowanie wymagań 

programowych, a także orzeczenia dotyczące nauczania indywidualnego 

oraz zajęć rewalidacyjnych przechowywane są:

- w sekretariacie szkoły 

- u pedagoga szkolnego

- u zastępców dyrektora

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć 

z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, 

spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia 

ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego 

języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia

w danym typie szkoły. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie

z nauki drugiego języka obcego 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".

6. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna ucznia z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu

jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 
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opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczne i 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi.

7. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania nauczycieli o 

odpowiednich zaleceniach w stosunku do ucznia. 

8. Uczniowie z dysfunkcjami kierowani są przez pedagoga szkolnego na 

odpowiednie terapie organizowane przez PPP.

9. Pedagog szkolny dokonuje okresowych kontroli uczęszczania uczniów na 

zalecane terapie.

10. Uczeń, który nie realizuje zaleceń pedagoga szkolnego i PPP traci 

uprawnienia do obniżenia wymagań programowych.

Rozdział IX

TRYB I WARUNKI POWIADAMIANIA RODZICÓW O UZYSKIWANYCH
OCENACH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

 

Obowiązkiem szkoły jest informowanie rodziców /opiekunów/ o postępach, 

trudnościach w nauce, o zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

/Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. §3 ust. 2 p.4 oraz §3 ust. 3 p. 7/.

Systematyczne i rzetelne informacje mogą zdecydowanie wpłynąć na jakość 

osiąganych wyników w nauce i zachowaniu. Dają także możliwości pełnego 

współuczestnictwa rodziców /opiekunów/ w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu oraz terminów przekazywania 

informacji, a także odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców.
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1. Na spotkania z rodzicami (opiekunami) wychowawcy przygotowują pisemne 

informacje o uzyskanych ocenach z zajęć edukacyjnych /cząstkowych 

i klasyfikacyjnych, śródrocznych/

2. Otrzymanie informacji rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym

3. W przypadku nieobecności rodziców /opiekunów/ na zebraniu w 

wyznaczonym terminie, wychowawca organizuje spotkanie w innym 

terminie, po uzgodnieniu z wymienionymi rodzicami /opiekunami/

4. W przypadku, gdy zespół uczniów /klasa/ nie osiąga zadowolajacych wyników

w nauce i zachowaniu, spotkania z rodzicami /opiekunami/ można 

organizować w dodatkowych terminach ustalonych przez rodziców 

/opiekunów/ i wychowawcę

5. Informacje o przewidywanych wynikach klasyfikacji śródrocznej:

a) informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji śródrocznej dotyczy 

najniższych w obowiązującej skali ocenach z zajęć edukacyjnych 

i zachowania

b) na 30 dni przed terminem śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego Rady 

Pedagogicznej wychowawca /po konsultacji z nauczycielami 

poszczególnych zajęć edukacyjnych/ informuje rodziców /opiekunów/ 

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

c) informację przekazuje osobiście lub listem poleconym w wyjątkowych 

przypadkach za pośrednictwem ucznia

d) otrzymanie informacji rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku 

lekcyjnym lub na specjalnych drukach, jeśli nie otrzymują jej osobiście

e) punkty 5 b, c, d dotyczą także informacji o przewidywanej nagannej ocenie 

zachowania

6. Informacje rodziców /opiekunów/ o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

i rocznej zachowania:
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a) 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznym 

wychowawca informuje rodziców /opiekunów/ o przewidywanych rocznych

ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania, 

z zastrzeżeniem p. 6 

b) podstawą informacji jest wpisanie przez nauczycieli ocen w dzienniku 

lekcyjnym, w kolumnie  poprzedzającej wpis oceny rocznej na 14 dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej

c) w zależności od możliwości przekazywania informacji wychowawca 

wybiera formę informowania:

- na zebraniu z rodzicami

- listownie

- za pośrednictwem ucznia

d) przyjęcie informacji powinno być potwierdzone przez rodziców 

/opiekunów/

e) o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych 

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o rocznej nagannej ocenie 

zachowania wychowawca informuje rodziców na 30 dni przed terminem 

rocznego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej

- obowiązują zasady jak w p. 5 c, d

7. W przypadku, gdy brak jest kontaktu z rodzicami /opiekunami/ i informacji 

określonych w p. 5 i 6  nie można przekazywać , uważa się że tryb został 

zachowany i nie przysługuje od niego odwołanie

a) warunkiem są udokumentowane przez wychowawcę próby przekazania 

informacji  

8. W sytuacjach innych, wymagających kontaktu z rodzicami /opiekunami/ 

dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy 
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mogą pisemnie lub telefonicznie wezwać rodziców /opiekunów/ do stawienia 

się w szkole w uzgodnionym terminie

a) wezwanie rodziców /opiekunów/ powinno być odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym

b) kontakt z rodzicami /opiekunami/ po wezwaniu także powinien być 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym

 

Rozdział X
ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

  

Zasady bieżącego oceniania i klasyfikowania uczniów

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 

oraz oceny zachowania, co ma charakter informacyjny.

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 

w terminie określonym w Statucie Szkoły.

3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

oraz oceny zachowania. Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocenę zachowania ustala 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. Dokumentacja dotycząca ustalania ocen z zachowania

(tabela z punktacją, ocena wychowawcy, samoocena ucznia, pisemna 

akceptacja uczniów danej klasy) powinna być przechowywana w teczce 

wychowawcy klasy

4. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe 
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zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną 

naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, 

śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych ustala:

a.w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych

lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

b.w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki 

zawodu.

6. Na ocenę klasyfikacyjną składają się stopnie uzyskane przez ucznia za pomocą

różnorodnych form pomiaru dydaktycznego uwzględnionych przez 

nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania i zwracających szczególną 

uwagę na osobowość i możliwości intelektualne ucznia.

7. Na ocenę końcową składają się wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez 

ucznia w ciągu całego roku, pozwalające ocenić jego postęp w stosunku 

do wymagań edukacyjnych przedmiotu.

8. Nie później niż na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną 

końcoworoczną każdy nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych 

ocenach końcoworocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu, zaś 

wychowawca informuje o przewidywanej ocenie zachowania. (zapis w postaci 

cyfry w dzienniku).

9. Nauczyciel przedmiotu, prócz zajęć z pracowni, informatyki i wychowania 

fizycznego, jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednej 

pisemnej pracy kontrolnej, a nauczyciele języka polskiego i matematyki dwóch
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prac w semestrze. Prace te nauczyciel zapowiada z tygodniowym 

wyprzedzeniem.

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego 

przedmiotu.

11.Tego typu prace pisemne mogą być przeprowadzone nie częściej niż trzy 

w tygodniu i nie więcej niż jedna w ciągu dnia w danej klasie.

12.Krótkie prace pisemne obejmujące zakres trzech ostatnich tematów lekcyjnych 

mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach edukacyjnych.

13.Wypowiedź ustna jest integralną częścią oceny ucznia.

14.Zaległości spowodowane dłuższą niż tydzień nieobecnością usprawiedliwioną 

uczeń powinien nadrobić w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 

dwóch tygodni.

15.Warunkiem uzyskania oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) jest 

obecność ucznia, na co najmniej połowie zajęć edukacyjnych z przeznaczonego

czasu w szkolnym planie nauczania w semestrze.

16.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki zajęć.

17.Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej (śródrocznej, końcoworocznej) 

zostanie stwierdzone, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia 

lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (lub 

semestrze programowo wyższym) szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków.

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

zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe 

od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 18a) 

 a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu 
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w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19.Uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków nie otrzymuje 

promocji i może powtarzać tę samą klasę.

20.Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna przeprowadzana jest na tydzień 

przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

Rozdział XI
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I TRYB JEGO PRZEPROWADZENIA
1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który z powodów uznanych 

przez Radę Pedagogiczna za usprawiedliwione opuścił połowę czasu 

przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne i brak jest podstaw do ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej

2. Do przyczyn usprawiedliwionych należą:

a) pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, rehabilitacja

b) wypadek losowy w rodzinie ucznia, który uniemożliwił mu systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia

d) niepowodzenia spowodowane ukrytą chorobą lub deficytami

3. Powyższe przyczyny muszą być udokumentowane

4. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej, 

może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub 

wszystkich zajęć edukacyjnych 

5. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych 

może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą rady pedagogicznej.

Zgody takiej można w szczególności udzielić w następujących przypadkach:

a) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii, niewydolności 

wychowawczej w rodzinie
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b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających 

koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się

c) c)poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość 

samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy oraz 

skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok i program nauki oraz uczeń spełniający 

obowiązek szkolny poza szkołą

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który przeniósł się z innej szkoły. 

Egzamin ten ma na celu wyrównanie różnic programowych zaistniałych 

w wyniku zmiany szkoły. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły

8. Rodzice /prawni opiekunowie/ powinni zwrócić się do dyrektora szkoły 

z pisemną prośbą o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego 

tydzień przed posiedzeniem Rady pedagogicznej śródrocznej i końcowej

9. Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin 

egzaminu:

a) w przypadku I semestru – w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia 

semestru

b) w przypadku II semestru – nie później niż do 30 sierpnia

10. Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu 

klasyfikacyjnego za II semestr, dyrektor szkoły z chwilą ustalenia przeszkód 

– wyznacza  następny termin, jednak nie później niż 30 sierpień

11. Uczeń nie klasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest 

promowany do klasy programowo wyższej

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

13. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, techniki informacyjnej, pracy 

biurowej, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych
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14. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany 

zobowiązany jest podać zagadnienia do egzaminu, uwzględniające całość 

materiału nauczania

15. Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby umożliwiły 

uczniowi wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów 

wymagań

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który spełnia obowiązek nauki 

poza szkołą

18. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w punkcie16 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy

19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego 

dla uczniów o których mowa w punkcie16 skład komisji

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego

c) zadania egzaminacyjne

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

20. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia
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21. Ustalone przez nauczyciela albo uzyskane w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

Rozdział XII
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

KOŃCOWOROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Za przewidywaną ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną 

przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w WSO szkoły 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego

ocen cząstkowych jest równa (bądź wyższa) ocenie, o którą się ubiega.

3. Uczeń nie może się ubiegać o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie 

regulują inne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% 

(z wyjątkiem długotrwałej choroby)

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach z przedmiotu,

 z którego poprawia ocenę

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela 

sprawdzianów i prac pisemnych 

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen 

pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna) również w trybie 

poprawy ocen niedostatecznych

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą 

w formie podania do nauczyciela przedmiotu w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

prognozy oceny końcoworocznej.
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6. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 5., 

nauczyciel odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je 

wychowawcy klasy (traktuje się to jako wyrażenie zgody na przystąpienie 

do poprawy oceny).

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych 

w  pkt 5., prośba ucznia zostaje odrzucona (nauczyciel przedmiotu 

odnotowuje to na podaniu i przekazuje je wychowawcy klasy).

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje 

do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu 

pisemnego, obejmującego całoroczny materiał.

9. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

10.Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

sprawdzian został zaliczony na ocenę równą lub wyższą tej, o którą ubiegał 

się uczeń.

11.Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny 

proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił 

uczeń w ramach poprawy.

ROZDZIAŁ XIII
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH LUB PROPONOWANYCH

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
ORAZ FORMA SPRAWDZANIA ZASADNOŚCI ODWOŁANIA:

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
a. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
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trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej edukacyjnych zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; egzamin pisemny trwa 60 minut, 

ustny 30 minut (w tym 15 minut przeznacza się na przygotowanie się 

zdającego)

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

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

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).

b. W skład komisji wchodzą:

3. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych:

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne;

4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne 

w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

I. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 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 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

II. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

edukacyjnych zajęć edukacyjnych (zał. nr 3):

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające,

c) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (zał. nr 4):

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,
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d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

IV. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia.

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

VI. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, zaś egzamin powinien się odbyć 

w terminie 7 dni od wniesienia zastrzeżeń.

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

niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego składa podanie w 

terminie do ostatniego dnia przed konferencją klasyfikacyjną u zastępców 

dyrektora (wzór podania – załącznik nr 1)

3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do 

którego załącza się pytania egzaminacyjne i pisemne prace ucznia. Protokół 

dołącza się do arkusza ocen.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć praktycznych i tych

zajęć edukacyjnych, których programy nauczania preferują prowadzenie 

ćwiczeń i doświadczeń – egzamin przyjmuje wówczas formę zadań 

praktycznych.
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5. Egzamin pisemny trwa 60 minut, ustny 30 minut (w tym 15 minut 

przeznacza się na przygotowanie się zdającego).

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły w składzie:

przewodniczący – dyrektor szkoły lub jego zastępca,

egzaminatorzy – 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako 

egzaminator,

2. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w 

dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 

do końca września. 

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednego przedmiotu, pod warunkiem że zajęcia z tego przedmiotu 

są realizowane w klasie programowo wyższej.

Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być sklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

50% czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Egzamin klasyfikacyjny przysługuje uczniowi, który: 

a. usprawiedliwił nieobecności 

a. złożył podanie o egzamin klasyfikacyjny (lub jego rodzice, opiekunowie), 

w którym wskazał na wyjątkowe okoliczności, które spowodowały 

nieobecności nieusprawiedliwione (nie później niż dzień przed konferencją 
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klasyfikacyjną).Po jego rozpatrzeniu rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

b. realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub 

spełnia obowiązek nauki poza szkołą.

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

a. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej 

i wychowania fizycznego oraz tych zajęć edukacyjnych, których programy 

nauczania preferują prowadzenie ćwiczeń i doświadczeń ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.

b. Egzamin pisemny trwa 60 minut, ustny 30 minut (w tym 15 minut 

przeznacza się na przygotowanie się zdającego)

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, innego nauczyciela tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się Protokół, 

do którego załącza się pytania egzaminacyjne i pisemne prace ucznia. Protokół 

dołącza się do arkusza ocen (wzór protokołu – załącznik nr 2).

9. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego

z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 

śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

praktycznych.
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10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany/nieklasyfikowana".

Rozdział XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany 

wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając 

wyniki ewaluacji

1. Za funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania odpowiedzialni są:

a) Dyrektor Szkoły

b) Rada Pedagogiczna

c) Samorząd Uczniowski 

d) Rada Rodziców

2. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz 

sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. 

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest jednym z podstawowych szkolnych 

dokumentów prawa oświatowego

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest do wzglądu uczniów, rodziców 

i nauczycieli

a) w sekretariacie szkoły

b) w bibliotece szkolnej
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c) w pokoju nauczycielskim
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Ewaluacja WSO

1. Corocznie Rada Pedagogiczna analizuje funkcjonowanie WSO i w razie 

potrzeby dokonuje nowelizacji dokumentu. Nowelizacji dokonuje się podczas 

konferencji plenarnej RP poprzedzającej kolejny rok szkolny na podstawie 

oceny realizacji zadań postawionych przed uczestnikami procesu 

dydaktycznego w regulacjach WSO za rok poprzedni.

1. Ustala się, że WSO poddany zostanie procedurze monitorowania i oceniania, 

zwłaszcza w następujących obszarach:

- Czy uczniowie zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych 

z poszczególnych przedmiotów?

- Czy ocenianie jest systematyczne i terminowe?

- Czy nauczyciele stosują procentową skalę oceniania?

- Czy uczniowie mają do wglądu prace pisemne?

- Czy przestrzegana jest dzienna i tygodniowa liczba klasówek?

- Czy metody prowadzenia lekcji przemawiają do uczniów?

- Czy rodzice systematycznie śledzą postępy uczniów w nauce?

- Ile czasu uczniowie poświęcają na naukę i jaki to ma wpływ na ich oceny?

2. Zastosowane będą poniższe formy monitoringu:

- ankiety skierowane do: uczniów, rodziców, nauczycieli

- rozmowy

- wywiady
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ZAŁĄCZNIKI
Pieczątka szkoły       

Załącznik nr 1

Protokół – Podanie

Data złożenia 

podania ............................................................................................................................

........

Egzamin poprawkowy z 

dnia ......................................................................................................................

Przedmiot .............................................................. 

; uczący ..........................................................................

Zdający ................................................................................... 

; klasa ............................................................

Data powiadomienia rodziców ucznia o przewidywanej ocenie 

ndst ............................................................

Podpis ucznia .................................................. 

Skład komisji egzaminacyjnej:

1. przewodniczący: ........................................................................................................

............................

2. członek 

komisji: ......................................................................................................................

..............
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3. członek 

komisji: ......................................................................................................................

.............. 

Ocena części 

pisemnej: .........................................................................................................................

........

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia [słuchacza] : 

…………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Wynik egzaminu [pozytywny, 

negatywny]: .................................................................................................

Ustalony 

stopień .............................................................................................................................

........ 

Podpisy członków komisji:

1. ..............................................

2. ..............................................
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3. ..............................................

Załączniki:

1. Pytania do części pisemnej i ustnej

2. Pisemne odpowiedzi ucznia

Pieczątka szkoły       

Załącznik nr 2

Protokół – Podanie

Egzamin klasyfikacyjny z 

dnia ......................................................................................................................

Data złożenia 

podania ............................................................................................................................

........

Przedmiot .............................................................. 

; uczący ..........................................................................

Zdający ................................................................................... 

; klasa ............................................................

Podpis ucznia/rodzica .................................................. ; 

Skład komisji egzaminacyjnej:

4. egzaminator: ...............................................................................................................

.....................

5. członek 

komisji: ......................................................................................................................

.............. 

Forma egzaminu: pisemny, ustny, praktyczny (właściwe podkreślić)
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Ocena części 

pisemnej: .........................................................................................................................

........

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

Ocena części 

ustnej/praktycznej: ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................

Wynik egzaminu [pozytywny, 

negatywny]: .................................................................................................

Ustalony 

stopień .............................................................................................................................

........ 

Podpisy 

członków komisji: 
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1. ..............................................

2. ..............................................

Załączniki:

1. Pytania do części pisemnej lub ustnej

2. Pisemne odpowiedzi ucznia

Pieczątka szkoły       

Załącznik nr 3

Protokół

Data złożenia 

odwołania ........................................................................................................................

.........

Sprawdzian wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym z dnia 

………………………………………

Odwołanie od oceny 

……………………………………………………………………………………

Przedmiot ………………………………………… 

 uczący ………………………………………………

Zdający ………………………………………………………

klasa ………………………………………

Podpis ucznia/rodzica .................................................. 

Skład komisji egzaminacyjnej:
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1. przewodniczący: 

………………………………………………………………………………………

2. członkowie komisji: 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia:

……………………………………………………………………

- inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia:

………………………………………………………...

- inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia:

………………………………………………………...

Ocena części 

pisemnej: .........................................................................................................................

........

Informacja o ustnych odpowiedziach 

ucznia  : ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................ .............................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................

Wynik egzaminu [pozytywny, 

negatywny]: .................................................................................................
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Ustalony 

stopień .............................................................................................................................

........ 

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4. ………………………………

Załączniki:

1. Pytania do części pisemnej i ustnej

2. Pisemne odpowiedzi ucznia

Pieczątka szkoły       

Załącznik nr 4

Protokół

Data złożenia odwołania 

…………………………………………………………………………………

Posiedzenie komisji z dnia 

…………………………………………………………………………………

Odwołanie od oceny zachowania

…………………………………………………………………………

Nazwisko wychowawcy klasy 

…………………………………………………………………………

Nazwisko ucznia wnoszącego odwołanie 

…………………………………………………  klasa …………

Podpis ucznia/rodzica .................................................. 

Skład komisji :
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1. przewodniczący: ........................................................................................................

............................

2. członkowie komisji: 

- wychowawca klasy…………………………………………………………

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

- klasie…………………………………………………………………………

- pedagog………………………………………………………………………

- psycholog…………………………………………………………………….

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego……………………………………

- przedstawiciel rady rodziców…………………………………………………

Wynik głosowania: 

…………………………………………………………………………………

Ustalona ocena wraz z uzasadnieniem 

……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji:

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4. ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………
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