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I. Cele WSO. 
 

§ 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

1. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Procedura: 

Informowanie uczniów: 

odczytanie lub omówienie ogólnych zasad WSO przez każdego wychowawcę na 

pierwszej lekcji godziny z wychowawcą; 

dokumentacja: wpis w dzienniku elektronicznym. 

Informowanie rodziców: 

na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z WSO; 

dokumentacja: dokument w wersji papierowej z załączoną listą obecności. 

 

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, o której mowa w § 3 ust. 1 i § 17 ust. 3 niniejszego dokumentu 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

Procedura: 

Nauczyciel przedmiotu: 

1. Systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 

zapewniających obiektywność oceny. 
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2. Powiadamia uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie 

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

więcej niż 1 praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – 3 (nie 

dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów). 

Wychowawca: 

1.  Udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub 

w postaci wydruku ocen z dziennika elektronicznego w czasie zebrań, na przerwach 

lub po lekcjach. 

2. Zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten 

sposób umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia. 

 

 

II. Ocenianie. 
 

§ 3. 1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ustala się w stopniach szkolnych według 

następującej skali: 

 

1) celujący - 6 

2) bardzo dobry - 5 

3) dobry - 4 

4) dostateczny - 3 

5) dopuszczający - 2 

6) niedostateczny - 1. 

 

2. Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych: 

 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania danej klasy; 

c) 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; 

d) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 96 do 100% 

podstawowej puli punktów lub jego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają 

poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć 

edukacyjnych w danej klasie; 

b) 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; 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 86% do 95% 

podstawowej puli punktów. 
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3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych w PSO dla oceny dobry; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 71% do 85% 

podstawowej puli punktów. 

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych w PSO dla oceny dostateczny; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 50% do 70% 

podstawowej puli punktów. 

 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych w PSO dla oceny dopuszczający; 

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

stopniu trudności; 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 30% do 49% 

podstawowej puli punktów. 

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych w PSO dla oceny dopuszczający; 

b) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające dalsze 

zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych; 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał poniżej 30% podstawowej 

puli punktów. 

 

3. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie 

oceniania (PSO). Muszą być jednak one zgodne z kryteriami WSO. 

 

§ 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Procedura: 

Informowanie uczniów: 

odczytanie i omówienie PSO przez każdego nauczyciela na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu nauczania; 

dokumentacja: wpis w dzienniku elektronicznym. 
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Informowanie rodziców: 

na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z wybranymi przedmiotowymi systemami oceniania (PSO) oraz 

informuje o możliwości zapoznania się z pozostałymi PSO we wskazanym miejscu 

(biblioteka szkolna). 

dokumentacja: dokument w wersji papierowej z załączoną listą obecności. 

 

UWAGA. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie 

kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą 

powoływać się na brak informacji o PSO. 

 

§ 5. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

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

ocenę powinien ją uzasadnić. 

1) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych 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. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły, na 

warunkach określonych przez nauczyciela. 

 

§ 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 

w § 4 niniejszego dokumentu, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

1a. Uczeń nieposiadający orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1, może być objęty 

pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

pracujących w danej szkole. 

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

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

1c. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany do zwalniania ucznia 

z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie decyzji dyrektora szkoły o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych zajęć. 

2. 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 jego systematyczny udział w zajęciach 

oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

3. Opinia której mowa w § 6 pkt. 1 niniejszego dokumentu może być wydana uczniowi 

nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 
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1) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno--pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole 

i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców 

albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w § 6 pkt. 1 niniejszego 

dokumentu, może być wydana także uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej. 

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje 

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym 

rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

 

Procedura: 

1. Rozpoczęcie procedury o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb odbywa się na początku roku szkolnego lub w okresie 2 tygodni od daty 

otrzymania opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Nauczyciel po otrzymaniu opinii poradni o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

o których mowa w § 4 niniejszego dokumentu, do indywidualnych potrzeb opracowuje 

indywidualne wymagania dla ucznia. Dokumentację w postaci: opinii lub orzeczenia 

poradni i informacji o indywidualnych wymaganiach wychowawca odznacza 

w odpowiednim miejscu w dzienniku elektronicznym i dołącza do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 7. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 1 w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

„zwolniona”. 

3. 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. 

 

Procedura: 

1. Rozpoczęcie procedury zwolnienia ucznia z w/w zajęć edukacyjnych odbywa się na 

początku roku szkolnego lub w okresie 2 tygodni od daty otrzymania w/w opinii 

lekarskiej. 

2. Uczeń dostarcza do dyrektora szkoły podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców 

(prawnych opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza, jeśli zwolnienia z zajęć 

danego przedmiotu obejmują okres dłuższy niż 3 miesiące. 

3. Opinie lekarskie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach na krótszy 

okres uczeń dostarcza bezpośrednio nauczycielom tych przedmiotów, których ona 

dotyczy oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca opinie te 

przechowuje w swojej dokumentacji. 

4. Uczeń otrzymuje na piśmie odpowiedź - decyzję dyrektora, którą przekazuje rodzicom 

(prawnym opiekunom), a wychowawcy i nauczyciele przedmiotów otrzymują od 

dyrektora listę osób zwolnionych oraz okres zwolnienia. Dokumentację zwolnienia 

w postaci: podania, opinii lekarskiej oraz decyzji dyrektora dołącza się do arkusza 

ocen ucznia. 
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5. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych przebywa w szkole. Jeżeli są to pierwsze 

lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice (prawni opiekunowie) 

zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i czyny 

ucznia w czasie jego nieobecności w szkole, uczeń może udać się wcześniej do domu 

lub później przyjść na zajęcia. 

 

§ 8. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 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, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

„zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły w klasach dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach 

przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, 

który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

1) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, 

a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania 

uprawnienia. 

 

Procedura: 

1. Rozpoczęcie procedury zwolnienia ucznia z w/w zajęć edukacyjnych odbywa się na 

początku roku szkolnego lub w okresie 2 tygodni od daty otrzymania w/w opinii. 

2. Uczeń dostarcza do dyrektora szkoły podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców 

(prawnych opiekunów) wraz z opinią lub orzeczeniem wydanym przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Uczeń otrzymuje na piśmie odpowiedź - decyzję dyrektora, którą przekazuje rodzicom 

(prawnym opiekunom), a wychowawcy i nauczyciele przedmiotów otrzymują od 

dyrektora listę osób zwolnionych oraz okres zwolnienia. Dokumentację zwolnienia 

w postaci: podania, opinii lub orzeczenia poradni oraz decyzji dyrektora dołącza się 

do arkusza ocen ucznia. 

 

III. Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 
 

§ 9. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy 

kontroli: 

1) prace pisemne (prace klasowe, prace kontrolne, sprawdziany) przewidziane w planie 

realizacji programu nauczania, 

2) kartkówki, 

3) odpowiedzi ustne, 

4) prace domowe, 

5) prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne, 

6) referaty, prezentacje, itp., 

7) aktywność na lekcji. 
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§ 10. 1. Prace pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informację o każdej pracy klasowej 

w TERMINARZU klasy, której ta praca klasowa dotyczy. W ciągu tygodnia można 

zaplanować uczniom maksymalnie trzy prace pisemne, jeśli klasa pobiera naukę 

przedmiotów teoretycznych pięć dni w tygodniu lub dwie prace pisemne, jeśli klasa 

pobiera naukę przedmiotów teoretycznych mniej niż pięć dni w tygodniu; w ciągu dnia 

może się odbyć tylko jeden sprawdzian (nie dotyczy to sytuacji, gdy sprawdzian jest 

przekładany na prośbę uczniów). 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni. 

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną 

nieobecnością nauczyciela w szkole. 

3. Nauczyciel dokonuje analizy pracy i informuje ucznia o popełnionych błędach. 

4. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca danego roku szkolnego. 

5. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w PSO. 

 

§ 11. 1. Uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzania pracy kontrolnej piszą ją w terminie 

ustalonym przez nauczyciela nie później jednak niż 2 tygodnie od daty sprawdzianu. 

W przypadku, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, długotrwała i kończy się po 

upływie w/w terminu datę ustala nauczyciel w porozumieniu z zainteresowanym 

uczniem. 

2. Uczeń ma prawo do poprawienia prac klasowych i sprawdzianów, z których otrzymał 

ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy; w przypadku 

innych ocen zasady te określa nauczyciel w PSO. 

3. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał ocenę wyższą, stopień z poprawy 

zostaje oddzielony ukośnikiem i zapisany w dzienniku elektronicznym obok pierwszej 

oceny w oddzielnej, oznaczonej rubryce. Poprzednia ocena wykorzystana jest tylko do 

oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniana podczas ustalania oceny 

klasyfikacyjnej. 

 

§ 12. 1. Nauczyciel podaje uczniom punktację, przewidywaną za poszczególne umiejętności, 

wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania 

określonej oceny. 

Proponowane kryteria procentowe na określone oceny: 

 

zakres procentowy  stopień 

poniżej 30% 

30% - 49% 

50% - 70% 

71% - 85% 

86% - 95% 

96% - 100% 

lub ocena bdb + zadanie dodatkowe 

 niedostateczny  

dopuszczający 

dostateczny 

dobry 

bardzo dobry 

celujący 

 

Dopuszczalne jest stosowanie innego przelicznika procentowego na oceny, o ile jest 

on korzystniejszy dla ucznia. 

2. Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po 

oddaniu uczniom pracy poprzedniej. 

3. Kartkówki przeprowadzane są z maksymalnie trzech ostatnich lekcji (trwają do 20 

minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu). 
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§ 13. 1. Przewidziane są następujące rodzaje odpowiedzi ustnych: bieżące i powtórzeniowe; 

odpowiedzi bieżące obejmują zakres ostatnich 3 tematów i nie muszą być 

zapowiadane, odpowiedzi powtórzeniowe obejmują zakres materiału wskazany przez 

nauczyciela we wcześniejszej zapowiedzi. 

2. Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela. 

3. Na jednych zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać co najwyżej dwie oceny, 

ale tylko pod warunkiem, że są to oceny za różne formy kontroli oceniania postępów 

edukacyjnych ucznia. 

 

§ 14. 1. Każdy uczeń ma prawo jeden raz w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć 

dowolnego przedmiotu w dowolnej formie (brak pracy domowej, brak zeszytu, brak 

wiadomości lub inne) i nie może ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji, 

z wyjątkiem tych, na odrobienie których uczeń miał długi termin, np.: wypracowania, 

recytacje, referaty, prezentacje, projekty, przeczytanie lektury itp. Fakt tego 

nieprzygotowania odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. 

2. Nauczyciel może ustalić inną liczbę dopuszczalnych nieprzygotowań ucznia – o ile 

przewiduje tak jego PSO – w zależności od tygodniowej liczby godzin i specyfiki 

przedmiotu. 

3. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza tylko na początku lekcji – zanim nauczyciel 

rozpocznie właściwy tok lekcji. 

 

§ 15. Uczeń klasy pierwszej, na początku pierwszego semestru, ma prawo do tzw. okresu 

ochronnego, trwającego dwa pierwsze tygodnie semestru, w których nauczyciel nie ma 

prawa wystawić uczniowi oceny niedostatecznej. 

 

§ 16. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych wynikających z programu danego 

przedmiotu nauczyciel może wystawić uczniowi pozytywną, bieżącą ocenę z danego 

przedmiotu. 

 

IV. Zachowanie ucznia. 
 

§ 16a. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) zasadach oceniania zachowania lub o zmianach w stosunku do roku poprzedniego, 

jeżeli takie nastąpiły; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

Procedura: 

Informowanie uczniów: 

odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana przez każdego wychowawcę na lekcji 

godziny z wychowawcą we wrześniu; 

dokumentacja: wpis w dzienniku elektronicznym. 

Informowanie rodziców: 

na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z zasadami oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana; 

dokumentacja: dokument w wersji papierowej z załączoną listą obecności. 
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§ 17. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

2. Wychowawca ustala śródroczną lub końcową ocenę z zachowania na podstawie 

przyjętych przez szkołę kryteriów, po uwzględnieniu następujących czynników: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) stopnie z przedmiotów nauczania, 

2) promocję lub ukończenie szkoły. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 

§ 18. 1. Ogólne kryteria oceny: 
 

ZACHOWANIE OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

WZOROWE 

1) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne; 

2) rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

3) osiąga sukcesy na szczeblu regionu, województwa w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.; 

4) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

5) bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu 

uczniowskiego, kołach zainteresowań; 

6) godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach 

szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i 

środowiska itp.); 

7) jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 

BARDZO DOBRE 

1) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) osiąga sukcesy na szczeblu regionu, województwa w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.; 

4) bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu 

uczniowskiego, kołach zainteresowań; 

5) godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach 

szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i 

środowiska itp.); 

6) jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 
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DOBRE 

1) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

2) jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań; 

3) bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych itp.; 

4) sporadycznie zdarza mu się opuszczanie zajęć lekcyjnych lub 

niepunktualność; 

POPRAWNE 

1) obowiązki szkolne wypełnia bez większych zastrzeżeń; 

2) sporadycznie zdarza się mu nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lecz po 

zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie; 

3) prezentuje bierna postawę w życiu klasy, środowiska lecz wywiązuje 

się z narzuconych zobowiązań; 

4) opuszcza zajęcia lekcyjne lecz ich ilość nie przekracza dozwolonej 

Statutem Szkoły liczby; 

NIEODPOWIEDNIE 

1) często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły; 

2) opuszcza zajęcia lekcyjne ponad dozwoloną Statutem ilość, większość 

stanowią nieobecności nieusprawiedliwione; 

3) dotychczasowe działania wychowawcze nie przynoszą 

wystarczających efektów; 

4) bywa wulgarny, arogancki wobec kolegów i osób dorosłych; 

5) swoim zachowaniem wywiera zły wpływ na kolegów; 

NAGANNE 

1) bardzo często nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły a uwagi 

osób dorosłych (pracowników szkoły, rodziców lub innych osób) nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów; 

2) nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i nie usprawiedliwia ich (wagary); 

3) jest wulgarny, arogancki wobec kolegów i osób dorosłych; 

4) swoim postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów; 

5) niszczy mienie szkolne lub mienie prywatne innych osób; 

6) jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie 

szkoły i poza nią; 

7) dotychczasowe działania wychowawcze (udokumentowane) nie 

odniosły żadnego, pozytywnego skutku. 

 

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. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

§ 19. 1. Propozycja oceny z zachowania przedstawiona jest przez wychowawcę uczniowi 

i jego rodzicom na 7 dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Wychowawca 

wystawia w odpowiedniej rubryce w dzienniku elektronicznym przewidywaną ocenę 

z zachowania. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca powinien 

uzasadnić wystawioną ocenę z zachowania. 

3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, o ile została 

wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 20. W przypadku, gdy zdaniem ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) wystawiona 

ocena zachowania jest ustalona niezgodnie z przepisami prawa, uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły. 

 

 

Procedura: 

1. Zastrzeżenia do trybu wystawienia oceny z zachowania muszą być sporządzone na 

piśmie. Należy je złożyć w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły rozstrzyga czy zastrzeżenia do trybu wystawienia oceny z zachowania 

są uzasadnione. 

3. Jeśli nie zostały naruszone przepisy prawa, wystawiona wcześniej ocena jest 

ostateczna i nie podlega dalszemu wnioskowaniu, zaś uczniowi, jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) dyrektor udziela odpowiedzi w formie pisemnej. 

4. W przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania z naruszeniem 

prawa, dotyczącego trybu ustalania ocen klasyfikacyjnych dyrektor w terminie 7 dni 

od daty wpłynięcia wniosku powołuje komisję (zgodnie z aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniem MEiN), która w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Tak wystawiona ocena jest 

ostateczna i nie podlega dalszemu wnioskowaniu, zaś uczniowi, jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) dyrektor udziela odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

 

V. Klasyfikowanie uczniów. 
 

§ 21. 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

i zachowania ucznia według skali zawartej odpowiednio w § 3 oraz § 18. 

1) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 3. ust. 1 niniejszego dokumentu. 

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 najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec I semestru i jest ona 

oceną osiągnięć ucznia w tym okresie, klasyfikację końcoworoczną przeprowadza się 

na koniec roku szkolnego i jest ona oceną osiągnięć ucznia w całym roku szkolnym. 

1) w klasach czwartych technikum I semestr rozpoczyna się w pierwszym 

powszednim dniu września i trwa przez 15 tygodni; II semestr rozpoczyna się 

bezpośrednio po I semestrze i kończy się w ostatni piątek kwietnia; 

2) w klasach I-III technikum i w zasadniczej szkole zawodowej I semestr rozpoczyna 

się w pierwszym powszednim dniu września i kończy się przed feriami zimowymi 

zgodnie z terminem ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, II semestr trwa od zakończenia ferii zimowych do rozpoczęcia ferii 

letnich. 
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3. Podstawą klasyfikowania ucznia z przedmiotu powinny być co najmniej 3 (trzy) oceny 

cząstkowe wystawione cyklicznie (proponuje się stosowanie przelicznika: ilość ocen 

cząstkowych = ilość godzin zajęć w tygodniu + 2) – nie dotyczy ostatniego semestru 

w klasie maturalnej. 

4. Klasyfikowanie przeprowadza nauczyciel na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; w uzasadnionych wypadkach wystawia oceny 

najpóźniej na 3 dni przed wymienionym posiedzeniem. 

5. Nauczyciel powiadamia uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

6. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik 

praktycznej nauki zawodu, 

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

praktycznej nauki zawodu. 

 

Procedura: 

1. Nauczyciel przedmiotu na co najmniej 30 dni przed terminem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej wystawia w odpowiedniej rubryce w dzienniku elektronicznym 

przewidywaną ocenę niedostateczną i informuje o tym ucznia i jego rodziców, 

wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI. Jednocześnie wskazuje możliwości 

poprawy oceny. 

2. Wychowawca w terminie 30 dni przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych 

lub nieklasyfikowaniu z przedmiotu (przedmiotów). 

dokumentacja: podpis rodzica (prawnego opiekuna) na oświadczeniu informującym 

o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub potwierdzenie wysłania listu w rejestrze 

korespondencji sekretariatu szkoły. 

3. Nauczyciel przedmiotu na co najmniej 7 dni przed terminem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej wystawia w odpowiedniej rubryce w dzienniku elektronicznym 

przewidywaną ocenę (inną niż niedostateczna) i informuje o tym ucznia i jego 

rodziców. Jednocześnie wskazuje możliwości uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana. 

4. W przypadku wystawienia oceny z naruszeniem prawa dotyczącego trybu ustalania 

ocen klasyfikacyjnych, uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje 

prawo złożenia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia zajęć 

edukacyjnych, odwołania w formie pisemnej. Dyrektor rozpatruje wniesione 

odwołanie i w wypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa powołuje komisję 

(zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MEN), która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian, 

o którym mowa powyżej przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów). Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Jeśli dyrektor nie stwierdza naruszenia procedury wystawienia oceny pozostaje ona 

bez zmiany, zaś uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) udziela odpowiedzi 

w formie pisemnej. 
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VI. Egzamin klasyfikacyjny. 
 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania lub w przypadku zajęć z wychowania fizycznego jeśli nie ćwiczył na 

więcej niż połowie godzin zrealizowanych przez klasę w danym semestrze. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

informatyki, technologii informacyjnej (innych przedmiotów informatycznych) 

i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu 

nauczania i ustalenie śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć praktycznych. 

7. Ocena niedostateczna otrzymana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być 

zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 23 ust.1. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 22 „Procedura pkt.8” dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

Procedura: 

1. Uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych. 

2. Po stwierdzeniu nieklasyfikowania ucznia z określonych zajęć edukacyjnych 

wychowawca informuje radę pedagogiczną czy nieobecności je powodujące są 

usprawiedliwione czy nie. 

3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych dyrektor wyznacza egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o umożliwienie zdawania 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

5. Wniosek, o którym mówi punkt 4 procedury przedstawiony jest radzie pedagogicznej. 

Decyzja rady pedagogicznej (wyrażenie zgody na egzamin lub nie) jest dla dyrektora 

szkoły wiążąca. 

6. Termin egzaminu ustala dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
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8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że egzamin klasyfikacyjny 

został przeprowadzony z naruszeniem obowiązującej procedury, mają prawo 

w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu zgłosić dyrektorowi szkoły 

zastrzeżenie w formie pisemnej. Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje wniesione 

zastrzeżenie i w wypadku stwierdzenia naruszenia procedury powołuje komisję do 

przeprowadzenia ponownego egzaminu klasyfikacyjnego. Jeśli dyrektor nie stwierdza 

naruszenia procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego ocena pozostaje 

utrzymana, zaś uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) udziela odpowiedzi 

w formie pisemnej. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

VII. Egzamin poprawkowy. 
 

§ 23. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

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

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, innych przedmiotów 

informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę. 

5. 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. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

7.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 23 „Procedura pkt.6” dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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Procedura: 

1. Uczeń, który spełnia warunki § 25 ust. 1 lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

składają do dyrektora szkoły podanie o wyznaczenie egzaminu poprawkowego 

w terminie – przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

2. Jeśli uczeń otrzymał jedną ocenę niedostateczną dyrektor wyznacza egzamin 

poprawkowy. 

3. Jeśli uczeń otrzymał oceny niedostateczne z dwóch zajęć edukacyjnych, w wyjątkowym 

przypadku rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że egzamin poprawkowy 

został przeprowadzony z naruszeniem obowiązującej procedury, mają prawo 

w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu zgłosić dyrektorowi szkoły 

zastrzeżenie w formie pisemnej. Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje wniesione 

zastrzeżenie i w wypadku stwierdzenia naruszenia procedury wyznacza ponowny 

egzamin poprawkowy. Jeśli dyrektor nie stwierdza naruszenia procedury 

przeprowadzania egzaminu poprawkowego ocena pozostaje utrzymana, zaś uczniowi, 

jego rodzicom (prawnym opiekunom) udziela odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

 

VIII. Promowanie ucznia. 
 

§ 24. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem § 23 ust. 6 oraz § 17 ust. 5. 

1a. Uczeń kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 17 ust. 5. 

2. 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 lub kończy szkołę 

z wyróżnieniem. 



 17 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

roczną(semestralną) ocenę klasyfikacyjną: celujący. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć edukacyjnych końcową ocenę klasyfikacyjną: celujący. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę. 

 

 

X. Postanowienia końcowe. 
 

§ 25. 1. Znowelizowany Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

2. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości rodzic ma prawo odwołać się do Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 
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