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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Wewnątrzszkolne Ocenianie uczniów określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  i 

promowania uczniów. 
2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 
3. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego określają odrębne 

przepisy. 
Rozdział II 

Zasady oceniania uczniów 
§ 2 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.  
2. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu             

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagao 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,                  
i realizowanych  w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                 
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

4. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                              

o postępach w tym zakresie, 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                                
i dodatkowych zajęd edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                           

i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17, ust. 7-14 a rozporządzenia, 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej                       
w niniejszym regulaminie, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji              
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, wynikających                         
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                       

z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych. 
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7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
1) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. Uzasadnienie oznacza porównanie zakresu wiedzy i umiejętności opanowanych przez 
ucznia z wymaganiami na poszczególne oceny określonymi przez nauczyciela w oparciu                         
o przedmiotowy system oceniania, 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do 
wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

9. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowad 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. 
1) dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                               

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej, 

2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpid na podstawie tego orzeczenia. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brad pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii, 
1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                        
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 

12. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do kooca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboka dysleksją rozwojową, z afazją,                                            
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego.  
1) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego może nastąpid na podstawie tego orzeczenia, 

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

13. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia               
z zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu – według skali określonej w WO – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
1) klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego na koniec 

miesiąca stycznia lub w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. 
14. Uczeo nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej ma obowiązek uzupełnid zaległości                        

w terminie i formie ustalonej z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.  
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15. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia z zajęd 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z przyjętą w WO skalą ocen. 

16. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformowad ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie co najmniej 2 tygodni przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  
1) uczniowie są informowani na zasadzie dokonania wpisu proponowanej oceny do dziennika 

lekcyjnego, zgodnie z przepisami ust. 8, 
2) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na ogólnym zebraniu z rodzicami,                                  

z zastrzeżeniem ust. 16, pkt 3, 
3) rodzice (prawni opiekunowie) którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz 

nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą 
powoływad się na brak informacji o postępach dziecka w nauce i na brak informacji                                 
o przewidywanych ocenach, 

4) wystawiona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych i roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec zmianie w stosunku do przewidywanej, jednak 
nie może byd od niej niższa. 

17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalenie tych ocen powinno nastąpid nie później 
niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem  rady pedagogicznej. 
1) w przypadku nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, ocenę z tych zajęd ustala wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel 
tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna                                 
z dodatkowych zajęd edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 
ani na ukooczenie szkoły. 

19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza 
się także roczne oceny uzyskane z tych zajęd. 

20. Klasyfikację roczną należy zakooczyd w terminie nie później niż do kooca września nowego roku 
szkolnego. 

21. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk 
zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu, 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej 
nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięd edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

23. Uczeo, o którym mowa w ust. 22, może otrzymad szansę uzupełnienia braków w jednej z niżej 
wymienionych form pomocy, z zastrzeżeniem ust. 24 
1) praca indywidualna z uczniem na lekcji, 
2) indywidualne konsultacje z nauczycielem zajęd edukacyjnych, z których uczeo ma trudności, 
3) pomoc koleżeoska organizowana przez wychowawcę w porozumieniu  z nauczycielem zajęd 

edukacyjnych, 
4) pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
5) indywidualna lub zespołowa terapia pedagogiczna prowadzona przez pedagoga szkolnego. 
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24. Szansa uzupełnienia braków przez ucznia, o którym mowa w ust. 22, może dotyczyd ucznia, 
który: 
1) brał udział w przynajmniej 75 % zajęd edukacyjnych z danego przedmiotu, 
2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz 

podjął próby ich poprawy w wyznaczonym terminie (w przypadku uzyskania oceny 
niedostatecznej), 

3) uzyskał co najmniej poprawną śródroczną ocenę zachowania. 
25. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze 

sprawowania. W celu wyeliminowania przejawów nietolerancji nie należy zamieszczad danych,                
z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii uczeo uczęszczał. 

26. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
27. Ocena z religii jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.  
28. W przypadku, gdy uczeo nie uczestniczył w szkolnej nauce religii w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie uczestniczył” albo „nie uczestniczyła”. 
1) szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, 

którzy nie korzystają z nauki religii w szkole. 
29. Uczniowie, o których mowa w ust. 28, pkt 1, są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach 

opiekuoczo-wychowawczych organizowanych bibliotece szkolnej. 
 

Rozdział III 
Skala i kryteria ocen z zajęd edukacyjnych 

§ 3 
1. Oceny bieżące, śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustala się według 

skali określonej w niniejszym regulaminie. 
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustala się                 

w stopniach według następującej skali: 
1) stopieo celujący – 6; 
2) stopieo bardzo dobry – 5; 
3) stopieo dobry – 4; 
4) stopieo dostateczny – 3; 
5) stopieo dopuszczający – 2; 
6) stopieo niedostateczny – 1. 

3. Skala ocen bieżących może byd rozszerzona poprzez użycie znaku „+” lub „-”. Najniższa ocena to 
ocena niedostateczna, a najwyższa to ocena celująca. Nie stosuje się innych ocen i znaków do 
oceniania uczniów. 

4. Nauczyciel może stosowad w dzienniku lekcyjnym zapisy określające kiedy i za co ocena została 
otrzymana oraz zaznaczad dodatkowe informacje dotyczące postępów ucznia w nauce, np. 
nieprzygotowanie, brak zadania, nieobecnośd. 

5. Uczeo nieobecny na zajęciach ma obowiązek zaliczyd materiał omawiany w czasie jego 
nieobecności – w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku 
nieprzystąpienia do zaliczenia może otrzymad stopieo niedostateczny z danej partii materiału. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
7. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen z zajęd edukacyjnych: 

1) stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  
oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 
danej klasy 
lub 
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c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych                   
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub 
krajowym, albo posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie  
oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowad zdobytą 
wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: 
a) opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej, chod nie opanował w pełni wiadomości określonych programem 
nauczania z przedmiotu w danej klasie  
oraz  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagao zawartych w podstawie programowej  
oraz  

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

5) stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki 
oraz 

b) rozwiązuje lub wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności. 

6) stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 
oraz  

b) nie jest w stanie rozwiązad lub wykonad zadao o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności. 

8. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych jest dokonywana w oparciu       
o szczegółowe kryteria zawarte w przedmiotowych systemach oceniania, które uwzględniają 
poniższe zasady: 
1) pisemne prace klasowe są obowiązkowe; są one zapowiadane i wpisywane do dziennika 

lekcyjnego co najmniej tydzieo przed planowanym terminem, 
2) prace klasowe są sprawdzane w terminie 2 tygodni, a w sytuacjach wyjątkowych do                         

3 tygodni, 
3) uczniowie, którzy nie mogli wziąd udziału w terminowym pisaniu pracy klasowej  z przyczyn 

usprawiedliwionych lub uzyskali ocenę niedostateczną, mają prawo do jej poprawy                         
w terminie 2 tygodni od daty oddania pracy. Forma i termin poprawy pracy klasowej są 
ustalane przez nauczyciela, 

4) w jednym dniu nie może byd więcej niż jedna praca klasowa, a w danym tygodniu nie więcej 
niż 3, 

5) nie dopuszcza się poprawiania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie 
jednorazowego zaliczenia materiału z całego okresu nauki. 

9.  Pomiar osiągnięd uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi (ocenie podlegają): 
1) pisemne prace klasowe, 
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2) krótkie prace kontrolne (sprawdziany) – mogą byd niezapowiedziane, 
3) wyznaczone prace domowe, 
4) samodzielna praca ucznia w czasie lekcji, 
5) odpowiedzi ustne, 
6) aktywnośd na lekcji, 
7) praca w grupie. 
 

10. Prace klasowe i krótkie prace kontrolne dla przedmiotów ogólnokształcących są oceniane 
zgodnie z wymaganą ilością punktów (%) na daną ocenę według przyjętego sposobu: 

 

stopieo opanowania wiedzy                         
i umiejętności w % 

skala oceny 

0 - 29 niedostateczny 

30 – 49 dopuszczający 

50 – 74 dostateczny 

75 – 89 dobry 

90 - 100 bardzo dobry 

 
11. Prace klasowe i krótkie prace kontrolne dla bloku przedmiotów zawodowych, z których 

uczniowie zdają zewnętrzny egzamin zawodowy, są oceniane zgodnie z przyjętym stopniem 
opanowania wiedzy i umiejętności na daną ocenę: 
 

stopieo opanowania wiedzy                         
i umiejętności w % 

skala oceny 

0 - 49 niedostateczny 

50 – 64 dopuszczający 

65 – 79 dostateczny 

80 – 94 dobry 

95 - 100 bardzo dobry 

 
12. Dopuszcza się możliwośd innego przeliczenia (w zależności od typu sprawdzianu i specyfiki 

przedmiotu) pod warunkiem poinformowania uczniów o zmianie przed sprawdzianem (pracą 
klasową). 
1) uczeo, którego wiadomości wykraczają poza określone wymagania może otrzymad ocenę 

celującą; nauczyciel powinien określid warunki uzyskania w danym sprawdzianie oceny 
celującej. 

13. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej należy także uwzględnid: 
1) udział ucznia w olimpiadach i konkursach, 
2) przygotowanie ucznia do lekcji, 
3) wypowiedzi ustne, 
4) pracę w grupie, 
5) umiejętnośd posługiwania się pomocami dydaktycznymi, 
6) pisanie i prezentacja referatów, 
7) aktywnośd z zakresu przedmiotu na rzecz szkoły (akademia, zawody sportowe), 
8) inne, określone przez nauczyciela. 

14. Przedmiotowy system oceniania powinien zawierad w szczególności (PSO): 
1) cele kształcenia, 
2) cele oceniania, 
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3) zakres wiedzy i umiejętności, 
4) wymagania programowe uwzględniające: 

 podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie,  

 program nauczania z przedmiotu, 

 podręcznik (dopuszczony do użytku), 

 ramowy plan nauczania (plan lekcji), 

 standardy egzaminacyjne, 

 plan dydaktyczny pisany przez nauczycieli na cykl szkolny. 
5) kryteria ocen, 
6) dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia,   

u którego stwierdzono trudności w uczeniu się. 
15. Ocena semestralna: 

1) jest wystawiana z co najmniej trzech ocen cząstkowych – przy wymiarze jednej godziny 
tygodniowo; czterech ocen cząstkowych – przy wymiarze dwóch i więcej godzin tygodniowo, 

2) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
 

Rozdział IV 
Skala, zasady i kryteria ocen zachowania 

§ 4 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  w Statucie Szkoły. Ocenianie zachowania 
ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałośd o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałośd o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 

4. Kryteria ocen zachowania: 
1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeo, który: 

 wykazał się nienaganną kulturą zachowania, 

 nie otrzymał kar regulaminowych oraz negatywnych uwag, 

 przestrzega praw i obowiązków ucznia, 

 szczególnie aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy, 

 jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów w szkole i środowisku, 

 dąży do rozwijania własnych zainteresowao i zdolności na miarę możliwości stworzonych 
przez szkołę, 

 wykazał się udokumentowanymi sukcesami w pozaszkolnej pracy naukowej lub 
sportowej, 

 ma nienaganną frekwencję. 
2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeo, który: 

 wykazał się nienaganną kulturą zachowania, 

 nie otrzymał kar regulaminowych oraz negatywnych uwag, 
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 przestrzega praw i obowiązków ucznia, 

 wykazał się sukcesami w pracy w szkole, 

 reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

 wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione. 
3) zachowanie dobre otrzymuje uczeo, który: 

 wykazał się nienaganna kulturą zachowania, 

 nie narusza w sposób rażący wymagao określonych w obowiązkach ucznia, 

 nie otrzymał kar regulaminowych (rangę innych uchybieo klasyfikuje wychowawca), 

 nawiązuje dobre relacje z rówieśnikami, 

 ma dobrą frekwencję (do 12 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze). 
4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeo, który: 

 otrzymał sporadyczne uwagi ze strony nauczycieli lub pracowników szkoły (rangę tych 
uchybieo klasyfikuje wychowawca), 

 nie narusza w sposób rażący przepisów szkolnych (obowiązków ucznia), 

 ma poprawną frekwencję. 
5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeo, który: 

 otrzymał kary regulaminowe lub negatywne uwagi, 

  nie przestrzega regulaminu w zakresie obowiązków ucznia,  

 nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych, 

 ma nieodpowiednią frekwencję (do 50 godzin nieusprawiedliwionych  w semestrze). 
6) zachowanie naganne otrzymuje uczeo, który: 

 otrzymał kary regulaminowe lub negatywne uwagi, 

 rażąco narusza obowiązki ucznia i prawa innych osób,  

 swoim zachowaniem popełnia wykroczenie lub przestępstwo określone odrębnymi 
przepisami,  

 ulega nałogom i nakłania do tego innych uczniów, 

 ma naganną frekwencję (powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych  w semestrze). 
5. Przy ustalaniu koocoworocznej oceny zachowania należy brad pod uwagę frekwencję z drugiego 

semestru. 
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnid wpływ stwierdzonych zaburzeo lub odchyleo na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca nie później niż na 3 dni 
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca przed ustaleniem ocen 
zachowania obowiązany jest zasięgnąd opinii: 

 nauczycieli uczących w klasie, 

 uczniów danej klasy, 

 ocenianego ucznia, oraz 

 uwzględnid udokumentowane informacje o zachowaniu ucznia w środowisku pozaszkolnym, 
np. listy pochwalne, pisma władz porządkowych, wyroki sądowe  itp. 

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.                     
10. Wychowawca dokumentuje swoje czynności związane z procesem oceniania zachowania 

uczniów i ustalania klasyfikacyjnych ocen zachowania. 
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Rozdział V 
Zasady promowania uczniów 

§ 5 
1. Uczeo otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  z zastrzeżeniem: 
1) rada pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, lub 

2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że 
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej. 

2. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęd. 
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęd edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeo, 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 zajęd edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęd edukacyjnych celującą koocową ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeo, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2. 

5. Uczeo może powtarzad klasę w naszej szkole, jeżeli w klasyfikacji koocoworocznej uzyskał nie 
więcej niż 3 oceny niedostateczne i co najmniej nieodpowiednią ocenę zachowania, 
1) jeżeli uczeo uzyskał 4 i więcej niż oceny niedostateczne oraz naganną ocenę zachowania, 

decyzję o powtarzaniu klasy podejmuje rada pedagogiczna.  W przypadku braku zgody rady 
pedagogicznej na powtarzanie klasy uczeo zostaje skreślony z listy uczniów, zgodnie                       
z procedurą określoną  w Statucie Szkoły. 

 
Rozdział VI 

Egzamin poprawkowy 
§ 6 

1. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 
obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych zajęd.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu                   
z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadao praktycznych.  

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęd praktycznych, zajęd 
laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których programy nauczania 
przewidują prowadzenie dwiczeo (doświadczeo), ma formę zadao praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakooczenia rocznych zajęd 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 
ferii letnich.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  W skład komisji 
wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 
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6. Nauczyciel, którym mowa w ust. 5 pkt 2, może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje               
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                                 
w szczególności: 
1) skład komisji, 
2) termin egzaminu poprawkowego, 
3) pytania egzaminacyjne, 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                        
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do kooca września. 

9. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane                   
w klasie programowo wyższej. 

 
Rozdział VII 

Egzamin klasyfikacyjny 
§ 7 

1. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 
te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
1) uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny, 
2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazid zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęd edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęd 
edukacyjnych. 

4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 
egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.  

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadao praktycznych. 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo 

zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia: 

 nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

 nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

 realizującego indywidualny tok nauki 
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przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 
szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęd edukacyjnych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 
przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład 
komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

 nauczyciele obowiązkowych zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 
zajęd edukacyjnych, z których uczeo może zdawad egzaminy w ciągu  jednego dnia.  

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                               
w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli – ust 8 lub skład komisji – ust 9,  
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
3) zadania (dwiczenia) egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego                      
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora. 

16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych                      
z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie 
programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 
praktycznych. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęd edukacyjnych w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
lub „nieklasyfikowana”. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  § 8. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych może byd zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 i § 6, ust. 1. 

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,                   
z zastrzeżeniem § 8. 

Rozdział VIII 
Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej                                                                                                                                 

z zajęd edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
§ 8 

1. Uczeo albo jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakooczenia zajęd 
dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych, 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby 
głosów decyduje glos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeo, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,                   
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                      
z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 
edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem            
§ 7, ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną cenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. 

9. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa                 
w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeo wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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Rozdział IX 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana                                                                                                  

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych                                             
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§9 
1. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskowad na piśmie do dyrektora szkoły 

o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęd edukacyjnych 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wystawienia do dziennika lekcyjnego propozycji tej 
oceny.  

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny, o której mowa w ust. 1, może wystąpid uczeo (prawni 
opiekunowie) jeżeli uczeo spełnia łącznie następujące warunki: 
1) uczestniczył we wszystkich zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu, z wyjątkiem godzin 

usprawiedliwionych przez wychowawcę, 
2) przystąpił w terminie do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Jeżeli uczeo nie przystąpił w terminie do pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu choroby 
udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyd taki sprawdzian w innym 
wyznaczonym terminie – i wówczas jest on traktowany jako pisany w terminie, 

3) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów uzyskał oceny pozytywne, 
4) przedstawił uzasadnienie swego wniosku. 

3. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielem przedmiotu, którego wniosek dotyczy, dokonuje pod względem 
formalnym zasadnośd wniosku: 
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nauczyciel danych zajęd edukacyjnych ustala                       

z uczniem (prawnymi opiekunami) termin pracy sprawdzającej, który musi nastąpid przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

2) w przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny, 

3) pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w konsultacji                     
z innym nauczycielem tego samego przedmiotu lub zajęd pokrewnych, 

4) stopieo trudności sprawdzianu powinien odpowiadad kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeo, 
5) sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych. Na wniosek ucznia (prawnego 

opiekuna) w roli obserwatora może wystąpid dyrektor szkoły lub inny nauczyciel tego samego 
przedmiotu. 

4. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może byd niższa od wcześniej proponowanej oceny                      
i może byd wyższa od niej o jeden stopieo. 

5. Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający datę sprawdzianu, egzaminatora, obserwatorów, 
pytania sprawdzające oraz podaje uzyskaną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen. 

6. Ustalona ocena jest ostateczna, uczeo swoim podpisem przyjmuje do wiadomości. 
7. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskowad na piśmie do dyrektora szkoły 

o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 
od dnia wystawienia do dziennika lekcyjnego propozycji tej oceny: 
1) z wnioskiem o podwyższenie oceny, o której mowa w ust. 7, może wystąpid uczeo (prawni 

opiekunowie) jeżeli: 
a) uczeo udokumentuje mniejszą niż dopuszczalna liczbę godzin nieusprawiedliwionych 

określonych dla danej oceny  
oraz 

b) w przypadku otrzymania kar regulaminowych, uczeo złożył odwołanie, które zostało 
uwzględnione  (zgodnie z § 43 Statutu). 

2) dyrektor szkoły wraz z wychowawcą przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą. Termin tej 
rozmowy uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z dyrektorem, 

3) na wniosek ucznia podczas rozmowy wyjaśniającej mogą uczestniczyd w formie obserwatorów: 
rodzice (prawni opiekunowie), przedstawiciel samorządu klasowego lub pedagog szkolny, 

4) uczeo, który nie przystąpił w wyznaczonym terminie do rozmowy wyjaśniającej z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny, 
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5) przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca jest zobowiązany wziąd pod 
uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. Ustalona w ten sposób 
ocena zachowania jest ostateczna, 

6) z rozmowy wyjaśniającej wychowawca sporządza protokół, który zawiera: termin 
przeprowadzenia rozmowy, listę osób obecnych, ustaloną ostateczną ocenę wraz                                        
z uzasadnieniem, podpisy osób biorących udział w rozmowie, 

7) protokół zostaje dołączony do arkusza ocen ucznia. 
 

Rozdział X 
Ukooczenie szkoły 

§ 10 
1. Uczeo kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej                     
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się 
w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 5, ust. 3, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 5, ust. 1,              
pkt 1. 

2. Uczeo kooczy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, której mowa w ust. 1, 
uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 
1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęd. 
 
 

Rozdział XI 
Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Oceniania 

Plan działao 
§ 11 

1. WO podlegad będzie ewaluacji, czyli ocenie i sprawdzeniu jego funkcjonowania. 
2. Wstępna ewaluacja dokonana będzie po roku funkcjonowania systemu w szkole (na koniec roku 

szkolnego 2014/2015) w celu jego modyfikacji i wyeliminowania dostrzeżonych braków. Następna 
ewaluacja dokonana zostanie po drugim roku, a główna ewaluacja po zamknięciu cyklu nauczania 
szkoły. 

3. Raport trzyletni zawierający ocenę efektywności systemu w stosunku do grupy, która przeszła cykl 
kształcenia i zakooczyła go sprawdzianem zewnętrznym lub egzaminem.  

4. Sprawdzeniu efektywności systemu służyd będą anonimowe ankiety kierowane do trzech grup: 
uczniów (godziny wychowawcze), rodziców (spotkania konsultacyjne w trakcie roku szkolnego)                    
i nauczycieli (rada pedagogiczna). 

5. Kwestionariusze wypełnione przez uczniów i rodziców opracowują wychowawcy klas, natomiast 
całośd, w tym ankiety nauczycieli, opracowuje Zespół Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

6. Skład Zespołu Wewnątrzszkolnego Oceniania określają odrębne przepisy. Zespół ten opracowuje 
zebrane materiały i formułuje wnioski w formie raportu. 

7. Kwestionariusze ewaluacji WO – w załączeniu. 
 
 
Dokument (Wewnątrzszkolne Ocenianie) liczy 16 kolejno ponumerowanych stron.  

 
 

Zatwierdzam: 
Donat Marszałek 

Dyrektor szkoły 
                       


