
ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW  

SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

 

§ 49.  

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów. 

2. Zasady, które nie zostały uregulowane w WSO regulują odrębne przepisy. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

5. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

 



 

 

§ 50. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

§ 51. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne o których mowa w pkt 2 dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno- -

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciel ma obowiązek:  

1) systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach 



i warunkach zapewniających obiektywność oceny (minimum 5 ocen w semestrze); 

2) powiadamiania uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie 

więcej niż 2 prace klasowe (pisemne sprawdziany), a w ciągu tygodnia - 3 (nie dotyczy 

to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów). 

PROCEDURA:  

 

1. Nauczyciel przedmiotu na pierwszych zajęciach  każdego roku szkolnego informuje 

uczniów o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania - dokumentacja: wpis w dzienniku 

lekcyjnym; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

a. odpowiedzi ustne; 

b. prace pisemne: prace klasowe przewidziane w planie realizacji programu 

nauczania oraz kartkówki (do 15 minut) obejmujące zagadnienia z trzech 

ostatnich lekcji. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w 

ciągu 2 tygodni, a kartkówek w ciągu jednego tygodnia. Oceny z prac klasowych 

nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do 

końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny 

niedostatecznej z prac klasowych w ciągu 2 tygodni od daty ich oddania po 

uprzednim uzgodnieniu formy poprawy z nauczycielem. Nauczyciel ma prawo 

postawić z pracy pisemnej ocenę niedostateczną w przypadku, gdy stwierdzi, że 

uczeń pracuje niesamodzielnie lub korzysta z niedozwolonych źródeł. W tym 

przypadku uczeń nie ma prawa do poprawienia oceny niedostatecznej; 

c. prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne. 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału: 

1) na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych 

opiekunów) z PSO, przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły lub innych nauczycieli - 

dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności 

2) w czasie zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami) udziela informacji o ocenach 

w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika; 

3) dodatkowej ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców, nauczyciel 

przedmiotu zaproszony na zebranie; 

4) na prośbę rodziców ucznia informacji o ocenach powinien udzielać nauczyciel-

wychowawca lub nauczyciel przedmiotu na przerwie śródlekcyjnej lub po lekcjach 

nauczyciela. 

 

Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych                                            

i śródrocznych: 

1. w uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia oceny przez 



nauczyciela (nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej na miesiąc 

przed rada pedagogiczną), uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość 

zwrócenia się poprzez wychowawcę oddziału, do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego; 

2. egzamin powinien się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 

3. egzamin może mieć formę ustną, pisemną lub zadań praktycznych; 

4. w egzaminie powinni uczestniczyć: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, inny 

nauczyciel takich samych lub podobnych zajęć edukacyjnych i wychowawca oddziału; 

5. pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układają nauczyciele tych samych lub 

podobnych zajęć edukacyjnych; 

6. stopień trudności pytań egzaminacyjnych (zadań praktycznych) powinien odpowiadać 

kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń; 

7. egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami na 

wymaganą ocenę; 

8. ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od wcześniej 

proponowanej przez nauczyciela; 

9. z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, pod którym podpisują się nauczyciele 

obecni na egzaminie. 

§ 52. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,   

b) końcowe.  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

5. Przyjmuje się następujące progi procentowe przy ustalaniu ocen prac pisemnych, testów, 

itp.: 

 

%  OGÓŁU PUNKTÓW  Z PRACY 

PISEMNEJ 

OCENA 

90% - 100% bardzo dobry (5) 

70% - 89% dobry (4) 

50% - 69% dostateczny (3) 

30% - 49% dopuszczający (2) 

0% - 29% niedostateczny (1) 

 

6. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania można stosować następujące 

skróty: 

a) "nb" - nieobecność ucznia; 

b) "np." - nie przygotowany: 

c) "u" - ucieczka z zajęć; 



d) "nć" - nie ćwiczy. 

 

 

 

 

 

§ 53. 

Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń: 

1) którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć 

edukacyjnych w danym oddziale;  

2) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danego oddziału; 

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

(dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów                          

na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć 

edukacyjnych w danym oddziale;  

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla stopnia dobry danych zajęć edukacyjnych; 

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

teoretyczne lub praktyczne; 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla stopnia dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych; 

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

trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla stopnia dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności; 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń: 

1) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla stopnia dopuszczający,  



2) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych; 

 

 

 

§ 54. 

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie 

odpowiedniego rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków 

wyznaniowych. 

2. W miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreską, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 

dodatkowych adnotacji), 

2) ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

i z etyki. 

§ 55. 

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

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

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

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 56. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

 

PROCEDURA: 

a. Uczeń dostarcza podanie o  zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły; 

b. po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie 

zwolnienia, które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz 

rodzicom (prawnym opiekunom); 

c. uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą 

jeżeli: są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danego oddziału 



i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i czyny ucznia w czasie jego nieobecności 

w szkole. 

 

 

§ 57. 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

2. W przypadku ucznia, o którym mówi w pkt. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona” 

 

§ 58. 

Ocenianie zachowania ucznia 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

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

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

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

 

PROCEDURA: 

Informowanie uczniów: 

a) odczytanie i omówienie WSO na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy 

oddziału; 

b) dokumentacja: wpisy w dzienniku lekcyjnym. 

Informowanie rodziców: 

a) na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca oddziału zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z WSO oraz PSO przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły 

lub innych nauczycieli; 



b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności; 

c) rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą oddziału, oraz nie 

kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie 

mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.  

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana                                                                               

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia oceny 

zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość 

zwrócenia się do wychowawcy oddziału z pisemną prośbą o zmianę tej oceny; 

b) wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje 

spotkanie,   w   którym   uczestniczy   oprócz   niego   samorząd   klasowy oraz 

zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie); 

c) po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

dotyczących w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych 

ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział 

wychowawca oddziału i członkowie samorządu klasowego; 

d) wychowawca oddziału podnosi ocenę zachowania ucznia, w przypadku korzystnego 

dla ucznia wyniku głosowania; 

e) ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa 

od wcześniej proponowanej przez wychowawcę oddziału; ze spotkania sporządza się 

notatkę (w dzienniku lekcyjnym), pod którą podpisuje się wychowawca oddziału 

i członkowie samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA: 

1. „Wzorowe" otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma niewiele nieusprawiedliwionych spóźnień; 

3) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych; 

4) wykazuje wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

5) prezentuje wysoką kulturę osobistą, dba o kulturę słowa i estetykę otoczenia; 

6) ubiera się stosownie do okoliczności; 

7) uczestniczy w akademiach, apelach i innych uroczystościach szkolnych; 

8) pomaga słabszym uczniom w nauce; 

9) w miarę możliwości bierze udział w konkursach (przedmiotowych i innych); 

10) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, m.in. przez udział w imprezach kulturalno-

oświatowych, sportowych, itp.; 

11) podejmuje różnorodne inicjatywy społeczne na rzecz szkoły i środowiska; 

12) aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych; 

13) z szacunkiem odnosi się do tradycji szkoły i wszystkich pracowników; 

14) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań; 

15) swoją postawą pozytywnie wpływa na zachowanie innych uczniów; 

16) właściwie reaguje na wszelkie przejawy zła. 

2. „Bardzo dobre" otrzymuje uczeń, który: 



1) przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 10% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) odznacza się kulturą osobistą; 

4) reaguje na wszystkie przejawy zła; 

5) uczestniczy w pracach organizacji szkolnych; 

6) wykazuje duże zainteresowanie nauką i obowiązkami szkolnymi; 

7) szanuje mienie szkoły, dba o jej estetykę; 

8) ubiera się stosownie do okoliczności; 

9) szanuje prawa innych. 

3. „Dobre" otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni przestrzega postanowienia statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 15 % godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

4) właściwie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 

5) odznacza się wysoką kulturą osobistą; 

6) szanuje mienie szkoły; 

7) uczestniczy w życiu  szkoły; 

8) troszczy się o estetykę szkoły i jej otoczenie; 

9) właściwie reaguje na zło; 

10) jest ubrany stosownie do okoliczności. 

4. „Poprawne" otrzymuje uczeń, który: 

1) zwykle przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 30% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) do   zachowania  ucznia  zgłaszane   są  czasami  uwagi  nauczycieli,   uczniów 

i pracowników szkoły; 

4) wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

5) nie bierze udziału w życiu oddziału, odmawia reprezentowania oddziału na 

zewnątrz; 

6) dąży do poprawy swego zachowania. 

5. „Nieodpowiednie" otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie narusza zasady zawarte w Statucie Szkoły; 

2) ma  więcej niż 50% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) demonstracyjnie lekceważy szkołę i zasady współżycia społecznego; 

4) wulgarnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

5) pali papierosy oraz sięga po alkohol i narkotyki; 

6) bierze udział w zdarzeniach będących naruszeniem prawa i godzących w dobre imię 

szkoły; 

7) świadomie niszczy mienie szkoły; 

8) wykazuje agresywne zachowanie wobec otoczenia;  

9) jest członkiem negatywnych grup nieformalnych; 

10) podejmuje próby poprawienia swego zachowania.  

6. „Naganne" otrzymuje uczeń, który: 

1) zastrasza innych uczniów; 

2) ma więcej niż 50% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 



3) notorycznie łamie zasady współżycia społecznego; 

4) nagminnie łamie zasady zawarte w statucie szkoły; 

5) dewastuje mienie szkoły; 

6) popada w konflikty z prawem; 

7) wykazuje agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 

8) pali papierosy i sięga po inne używki; 

9) wywołuje bójki; 

10) używa wulgaryzmów; 

11) nie szanuje praw innych ludzi; 

12) jest członkiem negatywnych grup nieformalnych; 

13) nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania. 

Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny „naganne" może być podstawą do 

jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W szczególnych 

przypadkach rada pedagogiczna upoważnia wychowawcę oddziału do niewielkich odstępstw 

od wyżej wymienionych ustaleń. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania reguluje karta 

oceny zachowania ucznia. 

 

§ 59. 

Klasyfikacja ucznia 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu 

zajęć. Zakończenie I okresu zajęć przypada na koniec stycznia. 

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

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

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio   w okresie lub semestrze, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

i egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 60. 

1. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne.  

 

 



 

 

PROCEDURA: 

Nauczyciel przedmiotu: 

a) ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie; 

b) wpisuje ocenę do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce; 

c) w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca 

oddziału na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu. 

Wychowawca oddziału: 

a. podaje uczniom proponowane oceny w formie zestawienia pisemnego 

i zobowiązuje ich do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) lub 

przekazuje oceny bezpośrednio na spotkaniu z rodzicami; 

b. dokumentacja: lista obecności uczniów wraz z ich podpisami poświadczającymi: odbiór 

zestawienia wraz z zobowiązaniem do przekazania tego zestawienia rodzicom 

(prawnym opiekunom) lub lista obecności rodziców na zebraniu; 

c. rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą oddziału                                                          

i nie kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać 

na brak informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 61. 

1. Roczne ( semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Dopuszcza się, że oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także 

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania 

(PSO). 

5. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z WSO. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, 

szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

 

 

 



 

§ 62. 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

PROCEDURA: 

a) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca 

wystawia proponowane oceny po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia; 

b) zdanie uczniów może być wyrażone na piśmie lub otwarcie w toku dyskusji; 

c) wychowawca przedstawia proponowane oceny zachowania  nauczycielom uczącym w 

danym oddziale oraz innym zainteresowanym nauczycielom w celu zaopiniowania; 

d) nauczyciel może wyrazić opinię o uczniu w formie opisowej lub słownie; 

e) ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca oddziału może wziąć pod uwagę 

także opinię organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły; 

f) ocenę zachowania ucznia kończącego szkołę zatwierdza się indywidualnie na 

posiedzeniu rady pedagogicznej dokonując odpowiedniego wpisu do księgi protokołów; 

g) przy wystawianiu rocznej oceny zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen 

rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod 

uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym; 

h) wyjściową oceną do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobre". 

 

§ 63. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Ad 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oznacza, że uczeń: 

− zna regulamin szkoły i przestrzega zawartych w nim zasad; 

− systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

− odznacza się pilnością, sumiennością i aktywnością w nauce; 

− rzetelnie pracuje nad pogłębieniem swej wiedzy i doskonaleniem umiejętności, w pełni 

wykorzystuje czas przeznaczony na naukę; 

− aktywnie uczestniczy, w wybranych przez siebie, zajęciach pozalekcyjnych 

i wychowawczych; 

− wywiązuje się z obowiązku terminowego usprawiedliwiania nieobecności; 

− bierze udział w konkursach, olimpiadach. 

Ad 2) Postępowanie zgodnie z  dobrem społeczności szkolnej oznacza, że uczeń: 

− utożsamia się ze społecznością szkolną; 



− inicjuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;  

− aktywne uczestniczy w przedsięwzięciach na rzecz klasy i szkoły; 

− dba o czystość, estetyczny wygląd obiektu; 

− szanuje sprzęt oraz wyposażenie klas lekcyjnych. 

Ad 3) Dbałość o honor i tradycje szkoły oznacza, że uczeń:  

− zna historię szkoły; 

− szanuje i kultywuje dobre tradycje szkoły; 

− dba o honor szkoły oraz współtworzy jej autorytet; 

− godnie reprezentuje społeczność uczniowską poza szkołą; 

− przejawia troskę o dobre imię szkoły; 

− pozytywne wypowiada się na temat szkoły i panujących w niej norm oraz społeczności 

szkolnej; 

Ad 4) Dbałość o piękno mowy ojczystej oznacza, że uczeń: 

− dba o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

− przestrzega zasad estetyki i etyki językowej, poprzez eliminowanie wulgaryzmów 

w wypowiedziach swoich i kolegów; 

− stara posługiwać się poprawną polszczyzną, przestrzegając zasad komunikacji 

interpersonalnej. 

Ad 5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób oznacza, że uczeń: 

− dba o zdrowie swoje i innych; 

− nie ulega nałogom: nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych 

środków odurzających; 

− pomaga innym w rezygnacji z nałogu; 

− dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu oraz czystość otoczenia; 

− ma poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych; 

− reaguje na przejawy agresji i przemocy; 

− przestrzega przepisów BHP. 

Ad 6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oznacza, że uczeń: 

− przestrzega zasad kulturalnego zachowania się zarówno w szkole jak i poza nią                              

(np. na wycieczkach szkolnych); 

− dba o swój wygląd: jest czysty, schludny; 

− przestrzega ogólnie przyjętych norm postępowania: jest prawdomówny, uczciwy, 

życzliwy. 

Ad 7) Okazywanie szacunku innym osobom oznacza, że uczeń: 

− okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

− szanuje poglądy i przekonania innych ludzi; 

− szanuje godność i wolność osobistą drugiego człowieka; 

− jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka; 

− postępuje zgodnie z zasadami tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. 

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 



4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

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

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 64. 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

3. egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej musi odbyć się nie później niż do 1 marca 

danego roku szkolnego; 

4. egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć najpóźniej w ostatnim tygodniu 

sierpnia danego roku szkolnego. 

 

PROCEDURA: 

a) Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na 

piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym). 

5. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze 

jawnego głosowania większością głosów. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w 

formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5, 6. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

 

 

PROCEDURA: 

a) Po uzgodnieniu terminu wychowawca oddziału sporządza notatkę służbową, którą 



przekazuje dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana mu 

jest data egzaminu. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do 

protokołu. 

b) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

nauczyciel przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej tydzień przed 

zakończeniem danego roku szkolnego. 

c) Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 

poszczególnym kryteriom ocen. 

d) Egzamin pisemny trwa 45 minut, egzamin ustny trwa do 30 minut, egzamin praktyczny 

trwa 45 minut.  

e) Po zdaniu egzaminu pisemnego uczeń przystępuje do egzaminu ustnego.  

f) Egzamin pisemny może mieć formę pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych. 

g) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel ustala stopień 

według obowiązującej skali.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły; 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do  protokołu dołącza się  pisemne  prace  ucznia oraz  zwięzłą informację  o  ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "niesklasyfikowany". 

 

§ 65. 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 61. 

2. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 61. 

§ 66. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej ustala się  

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

 

PROCEDURA: 

a) pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy złożyć na 

piśmie do dyrektora szkoły; 

b) po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą po podpisaniu dołącza się do 

protokołu; 

c) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

nauczyciel przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły w ciągu 7 dni od wydania 

przez niego polecenia. 

 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w  przypadku  ustalania  rocznej   oceny   klasyfikacyjnej   z   zajęć edukacyjnych: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danym oddziale, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach 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. 

7. Ustalona przez komisję roczna 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 zastrzeżeniem § 19. Z prac komisji sporządza się 

protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

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

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 

 

PROCEDURA: 

a) pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć najpóźniej w 

dniu egzaminu; 

b)  dyrektor wyznacza nowy termin sprawdzianu do 15 września. 

 

§ 67. 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał stopień niedostateczny z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

PROCEDURA: 

a) pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym (semestrze); 

b) w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje 

decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów. 

 

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

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

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Jest to ostatni tydzień ferii 

letnich. 

 

PROCEDURA: 

  a) informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na 

piśmie i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi 

zgodnymi z wymaganiami programowymi na stopień  dopuszczający; 

b) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) na egzamin pisemny i ustny 

przygotowuje nauczyciel przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej na 

tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego; 

c) egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń wykaże się wiadomościami 

i umiejętnościami na stopień dopuszczający. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 



3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

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

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

 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 ocenę z tego egzaminu. 

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

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

 

PROCEDURA: 

a) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być pisemnie usprawiedliwiona 

przez ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) w dniu egzaminu; 

b) pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora 

szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności. 

 

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

 

§ 68. 

Zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów  

z indywidualnym nauczaniem 

 

1. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia 

zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

3.  Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala 

się oceny zachowania.  

5.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych.  
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6. Plany wynikowe nauczania indywidualnego pozostający w zbieżności z celami, zadaniami 

i treściami z podstawy programowej. 

1) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego. 

2) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

7. Stopień opanowania zadań nauczyciel sprawdza i ocenia wielokrotnie w ciągu semestru 

i roku szkolnego w różnej formie przy użyciu opracowanych narzędzi. 

8. Informacje o postępach ucznia, czy też trudnościach w ich uzyskiwaniu, powinny być 

przekazywane rodzicom. 

 

§ 69. 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z indywidualnym nauczaniem 

 

1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który 

w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu 

zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

6. Uczeń promowany jest do oddziału programowo wyższego, z uwzględnieniem specyfiki 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 70. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-05-2017&qplikid=1#P1A6


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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale 

programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

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

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

zachowania co najmniej „bardzo dobry". 

3. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, oraz zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania wydawane są na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania, prowadzonej przez szkołę. 

4. Po ukończeniu nauki w danym oddziale, z wyjątkiem oddziału programowo najwyższego, 

uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do oddziału 

programowo wyższego. 

5. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

 

§ 71. 

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

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale 

programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

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

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

co najmniej „bardzo dobry". 

§ 72.  

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania 

 

1. W procesie ewaluacji szkolnego oceniania biorą udział. 

1) uczniowie  (przez  dyskusję  na  godzinach  z  wychowawcą i  na  zebraniach 

samorządu uczniowskiego oraz poprzez wypowiedzi w ankietach), 

2) rodzice (w czasie zebrań z wychowawcą oraz poprzez wypowiedzi w ankietach), 

3) nauczyciele    (podczas    zebrań    rad    pedagogicznych    i    prac    zespołów 

przedmiotowych oraz wypowiedzi w ankietach). 

2. Prowadzi się ewaluację systemu oceniania podczas wewnętrznego mierzenia jakości pracy 

szkoły. 

3. Zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.  

§ 73. 

1. Ustalenia szczegółowe dotyczące zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Muszą one być zgodne z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania 

2. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 



 


