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ROZDZIAŁ 13

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 75. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i  realizowanych  w szkole programów nauczania  uwzględniających  tę  podstawę
oraz formułowaniu oceny;
2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania-
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę  klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;
3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce
i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno–
wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych,  niezbędnych  do  otrzymania
poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  
i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  z  uwzględnieniem  zindywidualizowanych  wymagań
wobec uczniów;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie  rocznych  (śródrocznych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali, o której mowa w § 78 i § 87;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie  warunków  i  trybu  otrzymania  wyższej  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej



zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach  
i trudnościach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 76. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5.  Zasada  otwartości  –  wewnątrzszkolne  oceniania  podlega  weryfikacji  i  modyfikacji  
w oparciu o okresową ewaluację.
§ 77. Jawność oceny
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego przedstawiają uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  poszczególnych  śródrocznych
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) (uchylony)
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu
w szkole.
5. Nauczyciel ustalający ocenę jest zobowiązany ją krótko uzasadnić, wskazać co uczeń robi
dobrze, a co wymaga poprawy.
6. Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne do końca danego roku szkolnego.

§ 78 Tryb oceniania i skala ocen.
1. Oceny dzielimy na bieżące, śródroczne i roczne (końcowe).
2. Ocena  śródroczna  ustalana  jest  jako  średnia  arytmetyczna  z  ocen  bieżących  
z uwzględnieniem następujących progów liczbowych: 
1) stopień niedostateczny- średnia arytmetyczna poniżej 1,70
1) stopień dopuszczający- średnia arytmetyczna od 1,70
2) stopień dostateczny- średnia arytmetyczna od 2,65
3) stopień dobry- średnia arytmetyczna od 3,65
4) stopień bardzo dobry- średnia arytmetyczna od 4,65
5) stopień celujący- średnia arytmetyczna od 5,50



2a. Ocena śródroczna nie może być niższa od w/w średniej.
2b.  Przy  ocenach  cząstkowych  z  uwzględnieniem  „+”  i  „-”do  danej  oceny  odpowiednio
dodaje się i odejmuje 0,3.
3. W uzasadnionych  przypadkach  nauczyciel  może  wystawić  uczniowi  ocenę  śródroczną
wyższą niż średnia arytmetyczna ocen bieżących.
4. Ocena  roczna  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  uzyskanych  za  pierwszy  i  drugi  okres  
z uwzględnieniem progów liczbowych zapisanych w pkt. 2.
4a.  W  uzasadnionych  przypadkach  nauczyciel  może  wystawić  uczniowi  ocenę
końcoworoczną wyższą niż ocena wynikająca z pkt. 4  uwzględniając postępy ucznia.
4b.  Ocena  ukończenia  szkoły  z  poszczególnych  przedmiotów,  będąca  oceną  uzyskaną  
w ostatniej klasie cyklu kształcenia w liceum, może uwzględniać postępy ucznia wynikające 
z ocen końcoworocznych w poszczególnych klasach.
5. Oceny  bieżące,  klasyfikacyjne  śródroczne  i  roczne  (końcowe)  ustala  się  według
następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący                   - 6   - cel 
2) stopień bardzo dobry         - 5   - bdb
3) stopień dobry                      - 4    - db 
4) stopień dostateczny            - 3    - dst
5) stopień dopuszczający       - 2    -dop
6) stopień niedostateczny       - 1    -ndst 
6. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen: 6-, 5+, 5-, 4+, 4-, 3+, 3-, 2+, 2-.
Przy ocenie śródrocznej i rocznej nie stosuje się znaków „+”, „-”.
6a. Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 5 pkt. 1- 5 są ocenami pozytywnymi,
natomiast ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6 jest oceną negatywną.
7. Dopuszcza  się  w przedmiotowych  zasadach oceniania  z  wybranych  przedmiotów,  inne
zasady oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie wyrażona
oceną w skali, o której mowa w ust. 5.
7a.  Szczegółowe  zasady  oceniania  bieżącego  dla  poszczególnych  przedmiotów  zawierają
Przedmiotowe Zasady Oceniania
8. Zasady oceniania, wymienione w ust. 7. zatwierdza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli dotyczącego danego nauczyciela przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
9. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny
klasyfikacyjne  w  rubrykach  przeznaczonych  na  ich  wpis,  a  także  w  arkuszach  ocen  
i  protokołach  egzaminów  poprawkowych,  klasyfikacyjnych  i  sprawdzających  –  słownie,  
w pełnym brzmieniu.
10. Nauczyciele  są  zobowiązani  wpisywać  poszczególne  oceny  na  bieżąco,  a  oceny
klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym, przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
11. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi
na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu
opracowanego przez Dyrekcję Szkoły a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
12. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) prace pisemne:



a) kartkówka  dotycząca  materiału  z  dwóch  jednostek  tematycznych  realizowanych  
na maksymalnie trzech ostatnich lekcjach i nie musi być zapowiadana,
b) sprawdzian obejmujący więcej niż jedną jednostkę tematyczną,
c) praca  klasowa,  która  może  być  przeprowadzona  w  różnej  formie  i  może  obejmować
maksymalnie jeden dział programowy;
2) praca i aktywność na lekcji;
3) odpowiedź ustna;
4) praca projektowa i badawcza;
5) praca domowa w różnej formie;
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) twórcze rozwiązywanie problemów.
8) testy sprawności fizycznej
9) prace artystyczne i techniczne

§ 79. Ocenianie śródroczne
1. Ocena bieżąca:
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane
systematycznie;
2) Uczeń  powinien  zostać  oceniony  z  każdej  sprawności  charakterystycznej  dla  danego
przedmiotu;
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może
on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) Uzasadnienie  powinno  być  sformułowane  w  sposób  życzliwy  dla  ucznia  i  powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6) (uchylony)
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie  ważna  jest  ocena  z  pisemnych  prac  klasowych.  Ta  forma  oceniania  jest

obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac
klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny
lekcyjne i poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) Prace klasowe są planowane ze wszystkich przedmiotów na całe półrocze;
4) Praca klasowa i sprawdzian muszą być zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
5) Prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione z uczniami  w ciągu
dwóch  tygodni od  momentu  napisania  pracy  i  najpóźniej  na  tydzień przed  klasyfikacją
okresową  i  roczną.  Jeśli  termin  ten  zostanie  przekroczony,  nauczyciel  nie  wpisuje  ocen,
których uczeń nie akceptuje;
6) Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian jest zobowiązany ją napisać w ciągu
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie
zakłócać  procesu  nauczania  pozostałych  uczniów.  Nienapisanie  takiej  pracy  w ustalonym
terminie jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z tej pracy;
7) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu, może ją



poprawić  tylko  raz,  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  otrzymania  oceny  niedostatecznej.
Termin  i czas  wyznacza  nauczyciel  tak,  aby  nie  zakłócać  procesu  nauczania  pozostałych
uczniów;
8) Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej, jeżeli otrzymał ją za odpisywanie, czyli 
w wyniku popełnienia oszustwa;
9) Zmiana  ustalonego  terminu  pracy  klasowej  z  ważnego  powodu  (np.  nieobecności
nauczyciela lub innych) może nastąpić po uzgodnieniach między nauczycielem a uczniami,
przy czym nie obowiązuje wtedy tygodniowy termin zapowiedzi;
10) Po przełożeniu na prośbę klasy sprawdzianu lub pracy klasowej nie obowiązuje zasada
wymieniona w pkt.11;
11) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie cztery prace klasowe, jedną
w     ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również sprawdzianów pisemnych. Do tego limitu nie
wlicza  się  prac  klasowych  i  sprawdzianów  z  języka  obcego  nowożytnego  w  grupach
międzyoddziałowych;
12) W  przypadku  opuszczenia  przez  ucznia  co  najmniej  25%  zajęć  edukacyjnych
nauczyciel  może  wyznaczyć  mu  pisemny  sprawdzian  frekwencyjny  z  materiału
realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

13) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100% - 98% - stopień celujący
97% - 91% - stopień bardzo dobry
90% - 76% - stopień dobry
75% - 55% - stopień dostateczny
54% - 45% - stopień dopuszczający
44% - 0% - stopień niedostateczny

§ 80. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji
1. Uczeń  ma  prawo  zgłosić  przed  lekcją  nieprzygotowanie  w  liczbie  określonej
w przedmiotowych zasadach oceniania.
2. Zgłoszone  przez  ucznia  nieprzygotowanie  po  wywołaniu  go  do  odpowiedzi,  pociąga  
za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
3. Uczeń  nie  może  zgłosić  nieprzygotowania  do  lekcji  powtórzeniowej,  prac  klasowych  
i sprawdzianów, jeśli były zapowiadane.
4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności.  Ocenę  pozytywną  nauczyciel  wpisuje  do  dziennika  lekcyjnego  na  życzenie
ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczęszczał do szkoły przez co najmniej 3
tygodnie ma prawo do tygodniowego zwolnienia z oceniania celem uzupełnienia zaległości
wynikłych z nieobecności.
6. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć  bliskiej  osoby  i  inne  przyczyny  niezależne  od  woli  ucznia).  Ocenę  pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
7. Nie ocenia się ucznia w dniu następnym po powrocie z wycieczki szkolnej lub, gdy w dniu
poprzednim  uczeń  reprezentował  szkołę  w  konkursach,  zawodach  sportowych,



uroczystościach szkolnych itp.
8. Uczeń, który przygotowuje się do okręgowego/centralnego etapu olimpiady, ma prawo na
prośbę  wychowawcy,  do  zwolnienia  ze  wszystkich  form  sprawdzania  wiedzy  na  dwa
tygodnie  przed  terminem eliminacji,  a  w przypadku  przygotowywania  się  do  konkursów
pozaszkolnych w okresie 1 tygodnia przed terminem konkursu
9. Dyrektor szkoły może ustalić  dodatkowe okoliczności  zwalniające uczniów z oceniania
w danym dniu.
10. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego nauczyciele stosują dwutygodniowy

„okres ochronny”, nie stawiając ocen niedostatecznych.
11. Najpóźniej  na  tydzień  przed  klasyfikacją  roczną  nauczyciele  zobowiązani  są  do

zakończenia  przeprowadzania  na  lekcjach  pisemnych prac  sprawdzających (prac
klasowych, sprawdzianów, testów).

12. Na terminy ferii i wycieczek nie wolno zadawać prac domowych. Od zasady tej można
odstąpić w klasach maturalnych.

§ 81. Wymagania edukacyjne
1. Szczegółowe  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  otrzymania  poszczególnych  ocen
sformułowane  są  w  przedmiotowych  zasadach  oceniania,  opracowanych  przez  zespoły
przedmiotowe  z  uwzględnieniem  specyfiki  profilu  i  możliwości  edukacyjnych  uczniów
w konkretnej klasie.
2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych,  w  szczególności  poprzez  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikający z programu nauczania przyjętego
przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia,  biegle  posługuje  się  zdobytymi
wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych
uwzględnionych  w programie  przyjętym  przez  nauczyciela  w  danej  klasie,  proponuje
rozwiązania nietypowe;
3) osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim i krajowym lub posiada inne
porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
4) uzyskał  tytuł  laureata  konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał  tytuł
finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
5) uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub
ponadwojewódzkim, lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych
zajęć edukacyjnych ocenę celującą.
4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) wyczerpująco  opanował  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem nauczania
przyjętym  przez  nauczyciela  w  danej  klasie  oraz  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi
wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania



przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach;
3) umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce.
5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte
w podstawie programowej;
2) poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje)  samodzielnie  typowe  zadania
teoretyczne lub praktyczne.
6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem nauczania  przyjętym  przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim  stopniu
trudności.
7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe na poziomie minimum.
8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  ujętych  w  podstawie  programowej,  a  braki
w wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  z  tego
przedmiotu  (nie  dotyczy klas programowo najwyższych)  oraz nie  jest  w stanie  rozwiązać
(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
10. Nauczyciel  zobowiązany  jest  indywidualizować  pracę  z  uczniem,  w  szczególności
poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie
Indywidualnych Potrzeb Ucznia, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe
w klasach  profilowanych  (przedmioty  realizowane  według  rozszerzonych  programów
nauczania).  Uczniowi,  u  którego  stwierdzono  deficyty  rozwojowe  uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym,
Dyrektor  szkoły  proponuje  zmianę  profilu  kształcenia  (z  innym  doborem  przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym).
11. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  nauczyciel  bierze  pod  uwagę
w szczególności:  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej, a nie efekt końcowy i wynik.
12. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  
na zajęciach  wychowania  fizycznego na podstawie opinii  o ograniczonych  możliwościach
wykonywania przez ucznia w tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.



13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 13 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  tj.  zwolnienie  z  zajęć  przekroczyło  50%
planowanych  zajęć,  w  danym  okresie,  uczeń  nie  podlega  klasyfikacji  z  tych  zajęć,
a w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
15. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 i 13 jest obowiązany być obecny na
lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają
one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po
przedstawieniu pisemnej prośby rodziców o zwolnienie z obecności na tych lekcjach.
16. W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie  o potrzebie  indywidualnego nauczania
dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych
i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  z  nauki  drugiego
języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego.
18. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 17, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania,  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie tego orzeczenia.
19. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.

§ 82. Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  okresy.  Czas  trwania  poszczególnych  okresów  podaje
Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki, zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć
edukacyjnych.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele  prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej według
zasad opisanych w §78.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie
jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.
5. Uczeń pracuje na swoją ocenę śródroczną (roczną) przez cały okres (rok szkolny), nie
ma więc możliwości poprawiania jej przez tzw. zaliczenie materiału pod koniec okresu,
czy roku szkolnego.
6. Uczeń nieobecny na zajęciach z powodów usprawiedliwionych ma prawo do wyrównania
braków  (zaliczenie  zaległych  prac  pisemnych,  uzupełnienie  wiadomości,  umiejętności)  
w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu.



7. Na  dwa tygodnie  przed  śródrocznym  (rocznym)  plenarnym  posiedzeniem  Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia  
o  przewidywanej  dla  niego  śródrocznej  (rocznej)  niedostatecznej  ocenie  klasyfikacyjnej  
i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
8. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia
informacje o przewidywanej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie niedostatecznej podczas
indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
9. Po zakończeniu I okresu nauki w danym roku szkolnym uogólnione wyniki klasyfikacji
śródrocznej podawane są do wiadomości: uczniów na godzinach wychowawczych, rodziców-
na  wywiadówce  śródrocznej.  Uogólnione  wyniki  klasyfikacji  rocznej  podawane  są  do
wiadomości uczniów i rodziców poprzez prezentację w/w wyników w gablocie szkolnej.

§  83.  Tryb  i  warunki  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  z  zajęć
edukacyjnych
1. Za przewidywaną ocenę roczną  przyjmuje  się ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela
zgodnie z terminem ustalonym przez Dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym.
2. Uczeń może ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny tylko  o jeden stopień  
i tylko w     przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest
równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy (§ 81 ust. 3 Statutu Szkoły).
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja  na  zajęciach  z  danego  przedmiotu  nie  niższa  niż  80%  (z  wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,  w  tym–
konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń  ubiegający  się  o  podwyższenie  oceny  zwraca  się  z  pisemną  prośbą  w  formie
podania  do  wychowawcy  klasy,  w ciągu  2  dni  od  ostatecznego  terminu  poinformowania
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca  klasy  sprawdza  spełnienie  wymogu  w  ust.  4  pkt.  1  i  2,  a  nauczyciel
przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt. 3, 4 i 5.
7. W  przypadku  spełnienia  przez  ucznia  wszystkich  warunków  z  ust.  4,  nauczyciel
przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba
ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę
jej odrzucenia.
9. Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  5  dni  przed  klasyfikacyjnym
posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  przystępuje  do  przygotowanego  przez  nauczyciela
przedmiotu egzaminu, składającego się z części pisemnej i ustnej (z wyjątkiem informatyki  



i wychowania fizycznego) obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy egzamin został zaliczony
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od
wyników egzaminu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 84. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji
3. Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
5. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu
kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8. Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu
z informatyki,  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  powinien  mieć  przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin  klasyfikacyjny  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza
nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin  klasyfikacyjny  w  przypadku,  gdy  uczeń  spełniał  obowiązek  nauki  lub
obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły,
który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
11. Przewodniczący  komisji,  o  której  mowa  w  ust.  10,  uzgadnia  z  uczniem  oraz  jego
rodzicami  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  uczeń  może  zdawać  egzaminy  w  ciągu
jednego dnia.
12. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający



imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 lub skład komisji, o której mowa 
w  ust.  10,  termin  egzaminu  klasyfikacyjnego,  imię  i  nazwisko  ucznia,  nazwę  zajęć
edukacyjnych,  z  których  był  przeprowadzony  egzamin,  zadania  egzaminacyjne,  wyniki
egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  ustaloną  ocenę  klasyfikacyjną.  Do  protokołu  dołącza  się
odpowiednio pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia  zadania  praktycznego.  Protokół  stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
klasyfikacyjnego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
14. Uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena  z  zajęć  edukacyjnych  jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz § 85.
15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono jedną lub dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 85. Egzamin poprawkowy
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem
egzaminu  z informatyki  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  to  przedmiotów egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  inne  kierownicze  stanowisko  –  jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a zatwierdza Dyrektor
szkoły  najpóźniej  na  dzień  przed  egzaminem  poprawkowym.  Stopień  trudności  pytań
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym,  o których mowa w § 81 według pełnej
skali  ocen.  W  przypadku  ucznia,  dla  którego  nauczyciel  dostosowywał  wymagania
edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ze  specjalnymi
trudnościami w nauce, zadania egzaminacyjne powinny to uwzględniać.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię 
i nazwisko osób wchodzących w skład komisji,  termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia,
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, zadania egzaminacyjne,



wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.
10. Do  protokołu  załącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  
o  ustnych  odpowiedziach  ucznia  oraz  o  wykonaniu  przez  ucznia  zadania  praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Ocena  ustalona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest  oceną  ostateczną  
z zastrzeżeniem §86 ust. 1.
12. Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego
w wyznaczonym terminie,  może przystąpić  do niego w dodatkowym terminie  określonym
przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
13. Uczeń,  który  nie  zdał  jednego  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  
i powtarza klasę.
14. Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  zgłosić  w  terminie  2  dni od  dnia  przeprowadzenia
egzaminu  poprawkowego  zastrzeżenia  do  Dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  ocena  
z  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
15. W  przypadku  stwierdzenia,  że  ocena  z  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  Dyrektor  szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji
mają zastosowanie przepisy §86 ust. 2 - 9.
16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 86. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić  zastrzeżenia  do Dyrektora szkoły,  jeżeli  uznają,  
że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  
z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. Dyrektor  szkoły,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć
edukacyjnych nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  inne  kierownicze  stanowisko  –  jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel  z  danej  lub innej  szkoły tego samego typu,  prowadzący takie  same zajęcia
edukacyjne.
4. Nauczyciel,  o którym mowa w ust. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor  szkoły  powołuje  w  skład  komisji  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.



6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko osób wchodzących  
w skład komisji,  termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych,  
z których był przeprowadzany sprawdzian, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz
ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.
9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do sprawdzianu,  o  którym
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 87. Ocena zachowania
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,
z podanymi skrótami:
1) wzorowe      - wz;
2) bardzo dobre   - bdb;
3) dobre      - db;
4) poprawne     - popr;
5) nieodpowiednie - ndp;
6) naganne        - ng.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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.
3. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
4. Szczegółowe  kryteria  oceniania  zachowania  ustala  wychowawca  klasy,  uwzględniając
specyfikę zespołu.
5. Wychowawca  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców  
o  warunkach  i sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu  na  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki  oraz  uczniowi  spełniającemu  obowiązek  nauki  poza  szkołą  nie  ustala  się  oceny
zachowania.



8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić  zastrzeżenia  do Dyrektora szkoły,  jeżeli  uznają,  
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
9. Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,
powołuje komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w drodze głosowania  zwykłą
większością  głosów; w przypadku równej  liczby głosów decyduje  głos przewodniczącego
komisji.
10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor  szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej  szkole inne stanowisko kierownicze–
jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
11. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko osób wchodzących 
w skład  komisji,  termin  posiedzenia  komisji,  imię  i  nazwisko ucznia,  wynik  głosowania,
ustaloną  ocenę zachowania  wraz z  uzasadnieniem.  Protokół  stanowi załącznik  do arkusza
ocen ucznia.
13. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń
na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

§ 88. Tryb ustalania oceny zachowania
1. Uczeń ma  prawo do samooceny w formie  pisemnej  zgodnie  z  kryteriami  zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy– powinna ona być brana pod uwagę przy
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania
dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, który ma obowiązek zasięgnąć opinii zespołu
uczącego dany oddział oraz innych nauczycieli uczących w szkole.
4. Oceny zachowania są zapisane w Dzienniku lekcyjnym.
5. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na  tydzień przed
radą klasyfikacyjną.
6. Wychowawca  przedkłada  Radzie  Pedagogicznej,  na  posiedzeniu  klasyfikacyjnym,
uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.



§ 89. Zasady oceniania zachowania
1. Ocena  zachowania  wyraża  opinię  Szkoły  o  wypełnianiu  przez  ucznia  obowiązków
szkolnych,  jego  kulturze  osobistej,  udziale  w  życiu  klasy,  szkoły  i  środowiska,  postawie
wobec kolegów i innych osób.
2. W  ocenianiu  zachowania  punktem  wyjścia  jest  ocena  dobra,  którą  otrzymuje  uczeń
awansem na początku roku szkolnego i  II  okresu bez względu na to,  jaką ocenę uzyskał
poprzednio.
3. Uczeń oceniany jest z czterech zakresów postępowania:
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2) kultury osobistej;
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;
4) angażowaniu się w pozalekcyjne życie szkoły.
4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie:
czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
b) dbałość o higienę osobistą.
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) troska o kulturę słowa i dyskusji,
e) poszanowanie godności własnej i innych,
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) zbyt nieestetyczny wygląd (noszenie niebezpiecznej biżuterii wyzywający i niestosowny
strój),
c) wulgarne, aroganckie i agresywne zachowanie w stosunku do nauczycieli i kolegów;
2) stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie:
czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia
wiedzy i umiejętności),
c) rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  (udział  w  kołach  zainteresowań,  olimpiadach,
konkursach itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
c) przyjmuje  się  zasadę,  iż:  przy  ustalaniu  oceny  bardzo  dobrej  liczba  godzin
nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 6, dobrej 10, poprawnej 25 a nieodpowiedniej
35;
3) stopień  przestrzegania  norm  społecznych  i  etycznych  gdzie:      
 czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,



d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
a czynniki negatywne obniżające ocenę:
a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b) postawa egoistyczna, samolubna,
c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) agresja, akty wandalizmu,
e) spożywanie na terenie szkoły alkoholu, środków odurzających, palenie papierosów w tym 
e-papierosów,
f) posiadanie i eksponowanie niebezpiecznych przedmiotów,
g) udowodniona kradzież i inne przestępstwa przeciwko zdrowiu i mieniu;
4) stopień  angażowania  się  w  pozalekcyjne  życie  szkoły  gdzie:
 czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) przynależność do organizacji szkolnych w tym chóru,
b) aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
c) aktywny udział w koncertach, wystawach itp.,
d) reprezentowanie  Szkoły  w  różnego  typu  olimpiadach,  konkursach  przedmiotowych  
i zawodach sportowych,
a czynniki negatywne obniżające ocenę:
a) nieuzasadniona odmowa udziału w w/w działaniach.
5. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm
prawnych,  drastyczne  naruszenie  norm  obyczajowych),  uchwałą  Rady  Pedagogicznej
uczniowi można wystawić ocenę naganną,  nawet wtedy,  gdyby był  pod innym względem
wzorowy.

§ 90. Promowanie i ukończenie Szkoły
1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich
obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane
w klasie programowo wyższej.
4. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż najwyższa pozytywna
ocena następuje zmiana tej oceny na najwyższą pozytywną ocenę końcową.
5. Uczeń  realizujący  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą  nie  jest
klasyfikowany z wychowania fizycznego, oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi



nie  wystawia  się  oceny  zachowania.  Brak  klasyfikacji  z  wymienionych  edukacji
przedmiotowych  i  zachowania nie  wstrzymuje  promocji  do klasy wyższej  lub ukończenia
szkoły.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
8. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  
o której mowa w ust. 6, wlicza się oceny uzyskane z obu zajęć.
9. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.

§ 91. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń,
zależnie  od  wyników  klasyfikacji  rocznej,  otrzymuje  świadectwo  szkolne  promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory
świadectw określają odrębne przepisy.
2. Uczeń,  który  otrzymał  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem,
otrzymuje  świadectwo  szkolne  promocyjne  potwierdzające  uzyskanie  promocji  
z wyróżnieniem.
3. Do  szczególnych  osiągnięć  ucznia,  wpisywanych  na  świadectwo  szkolne  zalicza  się
osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczniowi,  który  jest  laureatem  lub  finalistą  olimpiady  przedmiotowe  wpisuje  się  na
świadectwie  najwyższą  pozytywną  końcową  ocenę  klasyfikacyjną,  nawet,  jeśli  wcześniej
dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Szkoła,  na  wniosek  ucznia  lub  rodzica  wydaje  zaświadczenie  dotyczące  przebiegu
nauczania.
7. Każdy  uczeń  szkoły  otrzymuje  legitymację  szkolną,  której  rodzaj  określają  odrębne
przepisy.  Ważność  legitymacji  szkolnej  potwierdza  się  w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
8. Świadectwa,  zaświadczenia,  legitymacje  szkolne  i  legitymacje  szkolne  dla  dzieci
niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.
9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły,
świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.
10.  Świadectwa  szkolne  promocyjne,  świadectwa  ukończenia  szkoły  i  zaświadczenia
dotyczące  przebiegu  nauczania  szkoła  wydaje  na  podstawie  dokumentacji  przebiegu
nauczania prowadzonej przez szkołę.
11.  Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad
skreślonymi  wyrazami  właściwych danych.  Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje



„dokonano sprostowania”  oraz  czytelny  podpis  Dyrektora  szkoły lub  upoważnionej  przez
niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
12.  Nie  dokonuje  się  sprostowań  na  świadectwach  ukończenia  szkoły,  świadectwach
dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
13.  W  przypadku  utraty  oryginału  świadectwa,  odpisu,  świadectwa  dojrzałości,
zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora szkoły, komisji
okręgowej lub Kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
14.  Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez
Dyrektora szkoły.
15.  Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie  opłaty  skarbowej  od  poświadczenia  własnoręczności  podpisu.  Opłatę  wnosi  się  
na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora szkoły.
16.  Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
17.  Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – zawodach
wiedzy,  artystycznych  i  sportowych  organizowanych  przez  Kuratora  oświaty  albo
organizowanych co najmniej  na szczeblu  powiatowym przez inne podmioty działające  na
terenie szkół;
2) osiągnięcia  w aktywności  na rzecz  innych  ludzi,  zwłaszcza  w formie  wolontariatu  lub
środowiska szkolnego.

§ 91a. Ocenianie w trakcie kształcenia na odległość
1. W trakcie kształcenia na odległość ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz 
jego zachowanie.
2. Ocenianie  bieżące  podczas  kształcenia  na  odległość  ma  na  celu  monitorowanie  pracy

ucznia  oraz  przekazywanie  uczniowi  informacji  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do
przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość.

3. Nauczyciel  jest  obowiązany indywidualizować pracę  z  uczniem podczas  kształcenia  na
odległość  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych
ucznia.

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia;
2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie;
3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
4) Terminowe wykonywanie zadań;
5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;
6) Wykorzystywanie  przez  ucznia  wiedzy  i  umiejętności  wcześniej  nabytych  do

wykonywania kolejnych zadań.
5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.



6. W zależności  od  formy komunikacji  w uczniem,  nauczyciele  monitorują  i  sprawdzają
wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :
1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;
2) dodatkowe  (związane  z  tematem  przeprowadzonej  lekcji),  zlecone  przez  nauczyciela

czynności i prace wykonane przez uczniów;
3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory);
4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem.

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy.
5) odpowiedzi  ustne  udzielane  w  czasie  rzeczywistym  za  pomocą  komunikatorów

elektronicznych;
6) przygotowanie projektu przez ucznia.

§  91b. 1. W  ocenianiu  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  
prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury
fizycznej  i  edukacji  prozdrowotnej  oraz  teoretyczną  znajomość  zagadnień  sportowych,  
np.  poprzez  opracowanie  planu  rozgrzewki,  opis  zasad  danej  gry  zespołowej  lub
przygotowanie tygodniowego planu treningowego.  
2. Nauczyciel  wychowania  fizycznego  może  rekomendować  uczniom  korzystanie  

ze sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych
ćwiczeń fizycznych  i  instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na
świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków.

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych
przez ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków
aktywności fizycznej.

§  91c. 1.  Ocenianie  zachowania  uczniów  polegać  będzie  na  podsumowaniu  zachowania
ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia
w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji
zleconych form nauki. 
2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty
elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych). 

3. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąć pod
uwagę  zachowanie  ucznia  w  trakcie  prowadzenia  przez  nauczyciela  lekcji,  m.  in.  czy
przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi.

§ 91d.1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego.
2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel  wysyła informację zwrotną z podsumowaniem

lub oceną wykonanego zadania.



3. Nauczyciel  uzasadnia  każda  ustaloną  ocenę. Uzasadniając  ocenę  nauczyciel  ma
obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

§ 91e.1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę 
frekwencję ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel
zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 
sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinną itd.
2. Jeżeli  nie  ma  żadnych  przeciwskazań  ani  przeszkód  egzamin  klasyfikacyjny  

i  poprawkowy  może  być  przeprowadzony  zdalnie  (za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej).

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół
wypełnia się zdalnie. 
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