
 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Bojanowie 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z  
i. 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361. z późn. zm.) 

 

2. Ustawa prawo oświatowe 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 

1534) 
 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznych ( Dz.U. poz. 1578 ) 



§ 1. 
Założenia ogólne 

1. Ilekroć w dalszej części dokumentu pojawia się sformułowanie ocenianie śródroczne, to 

rozumie się przez to podsumowanie procesu oceniania, które ma miejsce do końca lutego 

danego roku szkolnego. 
 

2. Ilekroć w dalszej części dokumentu pojawia się sformułowanie klasyfikacja roczna lub 

końcowa, rozumie się przez to klasyfikację, która ma miejsce do końca sierpnia danego roku 

szkolnego. 
 

3. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

 

4. Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, a także wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 
 

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad określonych w Statucie 

Szkoły i norm etycznych oraz zaangażowania w życie klasy i szkoły. 
 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) monitorowanie pracy ucznia,  

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,  

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 
 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 

i rodziców (prawnych opiekunów), 
 formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów), 
 ocenianie bieżące, śródroczne, roczne i końcowe według skali i w formach przyjętych w 

szkole, 
 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności, 
 ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 
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9. Ocenianie pełni funkcję: 

 diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb), 
 klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą). 

 

10. Przedmiotem oceny jest: 
 zakres opanowanych wiadomości, 
 rozumienie materiału naukowego, 
 umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

 kultura przekazywania wiadomości. 
 

11. Oceny dzielą się na: 
 bieżące (cząstkowe), 
 śródroczne, 

 klasyfikacyjne roczne, 
 klasyfikacyjne końcowe. 

 

12. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się według następującej skali: 

 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

13. Dopuszcza się w ocenach bieżących (cząstkowych) stosowanie znaków (+) i (-), ( + to 0,5 a – 

to 0,25) . 
 

14. Ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według następującej skali: 
 

Ocena słowna Skrót 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 

 

15. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i odnotowuje  

to w dzienniku. 
 

16. Nauczyciel przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej zapoznaje uczniów z wymaganiami  

i kryteriami oceniania (PZO) oraz warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, informuje o trybie przeprowadzania tej procedury. Rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu. 



 

17. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów są dostępne w gabinetach 

przedmiotowych u nauczycieli danego przedmiotu, w bibliotece szkolnej, na stronie szkoły 

oraz u dyrektora.  
 

18. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach klasyfikowania oraz oceniania zachowania i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej i ocenie zachowania oraz 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, 
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu; przyjęcie 

informacji do wiadomości zostaje potwierdzone złożeniem podpisu w dzienniku. 
 

19. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej 

szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły.  
 

20. Uczeń, który przechodzi z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły jest 

przyjmowany na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. 

 

§ 2. 
Zasady opracowania wymagań edukacyjnych 

 

1. W szkole przyjmuje się jako priorytet nabycie wiedzy i kompetencji pozwalających 

uczniowi kontynuować kształcenie, a także funkcjonować w danym zawodzie. 
 

2. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia oraz kompetencje uczniów na 

poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 

Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu 

nauczania. 

 

3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy 

programowej oraz realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 
 

4. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne opracowuje wymagania i kryteria 

oceniania, które składa u dyrektora szkoły w bibliotece i na stronie szkoły. 
 

5. Uczeń powinien posiąść wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową 

na jednym z następujących poziomów: 

1) wymagania podstawowe: 
a) zapamiętanie podstawowych wiadomości – ocena dopuszczająca, 
b) zapamiętanie i zrozumienie wiadomości – ocena dostateczna, 

2) wymagania ponadpodstawowe: 

a) zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – ocena dobra i bardzo dobra 

(uzależnione od skali trudności pytania i płynności odpowiedzi),  
b) zastosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych – ocena celująca. 

 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi 

– nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 



 

7. Uczeń zwolniony z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki 

ma obowiązek przebywania na zajęciach z wyjątkiem ustępu 8. 
 

8. Uczeń zwolniony z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki 

może nie przebywać na tych zajęciach, o ile są one pierwszymi bądź ostatnimi w danym 

dniu. W takiej sytuacji do wniosku o zwolnienie z zajęć rodzice (prawni opiekunowie) 

dołączają zobowiązanie o odpowiedzialności za dziecko podczas przebywania poza szkołą 

w trakcie trwania w/w zajęć. 
 

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z wymienionych zajęć w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, 

„zwolniona”. 
 

10. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji 

tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 
 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony", a także numer i kategorię posiadanego przez 

ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 
 

§ 3. 
Indywidualizacja pracy z uczniem 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, 

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

orzeczenia, 
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

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

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

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

pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń nauczycieli, wychowawców 

i specjalistów, 

5) we wszystkich ww. przypadkach dokumentację prowadzi się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 



 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 
 

4. Opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy 

zapisie ucznia do klasy pierwszej. 
 

5. Jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą dostarczyć opinię lub orzeczenie po jej otrzymaniu do sekretariatu szkoły. 

 

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) zwalnia ucznia z 

wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego w części lub z 

całego okresu kształcenia w szkole. 
 

7. Zwolniony uczeń, jeśli nie jest to pierwsza albo ostatnia godzina zajęć, pozostaje w tym 

czasie na terenie szkoły.  
 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z drugiego języka obcego 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

9. W ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

10.  Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. /ustawa o systemie oświaty art. 127/ 
 

1) Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia uczęszczanie szkoły.  

2) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla 

ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w ust. 10. 
 

11. W stosunku do uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia warunki przewidziane w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., zwanym dalej rozporządzeniem, w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

/Dz.U. poz. 1578/.  
 

12.  Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa rozporządzenie. 



 

13. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata. 
 
 

§ 4. 
Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 

1. Formy i metody: odpowiedź ustna, dyskusja, recytacja, zadanie domowe, wypracowanie, 

kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału), praca klasowa, sprawdziany (obejmuje 

większą partię materiału, trwa co najmniej l godzinę lekcyjną), test, referat, praca w 

grupach, praca samodzielna, praca pozalekcyjna (olimpiady, konkursy, koła zainteresowań, 

inne...), pokaz, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, prace projektowe, wytwory własnej pracy 

ucznia, aktywność ucznia i inne. 
 

2. Prace pisemne (np. prace klasowe, kartkówki) oceniane są według następującej skali 

procentowej: 
 0 – 39% niedostateczny, 
 40 – 54% dopuszczający, 

 55 – 69% dostateczny, 
 70 – 84% dobry, 

 85 – 95% bardzo dobry, 
 96 – 100% celujący. 

 

3. W szkole obowiązuje średnia ważona, która nie jest arytmetyczną średnią ocen ucznia. 
 

4. Obowiązuje następujące zróżnicowanie wartości ocen: 
 

a) waga 4 np.: osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i 

ogólnopolskim, 

b) waga 3 np.: prace klasowe, sprawdziany, testy,  
c) waga 2 np.: kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, praca na lekcji, 
d) waga 1 np.: zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych. 

 

5. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 
1) sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

 obiektywizm, 
 indywidualizacja, 

 konsekwencja, 
 systematyczność, 

 jawność. 
2) prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej, 
3) każda praca klasowa, test, sprawdzian poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, 

z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, 
4) kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi, 

5) nauczyciel określa kryteria oceny i wymagania edukacyjne bezpośrednio przed 

kartkówką, 
6) nauczyciel oddaje prace pisemne w terminie do 14 dni, data oddania wpisana jest do 

dziennika. Po upływie tego terminu ocena może być wpisana za zgodą ucznia, 
7) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac 

klasowych, sprawdzianów i testów. 



8) określone terminy mogą być zmienione w wyniku długotrwałej choroby nauczyciela lub 

ucznia zgodnie z PZO. 

 

6. Częstotliwość sprawdzania: 
1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa, sprawdzian i test (nauczyciel musi 

dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi), 

2) tygodniowo mogą odbyć się trzy prace klasowe, sprawdzianu i testy z wyjątkiem 

sytuacji, w których wcześniej zapowiadana praca została przełożona przez uczniów, 
3) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, sprawdzianu i testu termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą, 
4) ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen wynikających z form i częstotliwości 

oceniania ujętych w planach wynikowych oraz przedmiotowych zasadach oceniania, 
5) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac) jeden raz w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje na 

początku lekcji, a nauczyciel odnotowuje to w dzienniku. Punkt ten nie dotyczy 

przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz wychowania 

fizycznego, 
6) zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki, chyba, że uczeń 

decyduje się ją napisać. 
 

7. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów: 

1) po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów, 
2) uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej zgodnie z ustaleniami 

w przedmiotowych zasadach oceniania, 

3) uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, 

4) w przypadku nieobecności ucznia z powodu długotrwałej choroby (więcej niż tydzień), 

uczeń zobowiązany jest do nadrobienia braków w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do 

szkoły. Jeżeli uczeń jest nieobecny z powodu choroby przez dłuższy czas, termin 

zaliczenia ulega przedłużeniu (uzgodniony z nauczycielem), 

5) jeżeli w ciągu miesiąca, uczeń nie napisze zaległych prac lub innych zobowiązań 

edukacyjnych, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną za brak realizacji zadania, 
6) w przypadku nieobecności ucznia z powodu przebywania na kursach zawodowych, uczeń 

zobowiązany jest do nadrobienia braków w ciągu 2 tygodni. W przypadku, gdy uczeń nie 

napisze zaległych prac lub innych zobowiązań edukacyjnych, nauczyciel wpisuje ocenę 

niedostateczną za brak realizacji zadania. 
 

8. Sposoby dokumentowania osiągnięć, postępów i obecności ucznia: 
1) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny (forma elektroniczna), arkusze 

ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym, 
2) oceniając ucznia nauczyciel wpisuje ocenę i informację o zakresie materiału, 
3) oceny z prac klasowych nauczyciel zaznacza kolorem czerwonym, 
4) nieobecność ucznia na lekcji odnotowywana jest przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym, inne nieobecności wynikające z obowiązku szkolnego lub pracy na rzecz 

szkoły zaznacza się (ZW) – zwolniony i traktuje się go, jako obecnego w szkole. Wyżej 

wymieniona zasada nie dotyczy zwolnienia z ostatnich minut lekcji przez rodziców oraz 

zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego. 
5) jeżeli uczeń został zwolniony decyzją dyrektora szkoły z wychowania fizycznego a 

zajęcia odbywają się pomiędzy innymi lekcjami, szkoła zapewnia uczniowi opiekę. 
6) nauczyciel w uzasadnionych przypadkach zaznacza godziny nieobecne 

nieusprawiedliwione literą (NN), godziny nieobecne usprawiedliwione literą (U), 
7) usprawiedliwienie nieobecności następuje do dwóch tygodni po ustaniu nieobecności, w 



przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione, 
8) ucznia może zwolnić wychowawca klasy (w przypadku większej liczby godzin) lub 

nauczyciel, z którego zajęć uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na 

podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela. 

Nauczyciel zwalniający wpisuje w dzienniku (U), 
9) z zajęć praktycznych ucznia zwalnia nauczyciel prowadzący zajęcia, 

10) spóźnienie na lekcję (do 5 minut) nauczyciel zaznacza literą (S), 
11) w przypadku spóźnień powyżej 5 minut nauczyciel wpisuje nieobecność,  

a wychowawca podejmuje końcową decyzję o wpisaniu S, U lub N, 
12) wszystkie pochwały, nagrody, wyróżnienia, kary, uwagi, nagany odnotowuje się 

w dzienniku lekcyjnym, 

13) w arkuszu wychowawca umieszcza informację o promocji z wyróżnieniem, 
14) informację o wynikach i osiągnięciach zespołu klasowego wypełnia wychowawca klasy 

przed terminem rady klasyfikacyjnej, 

15) na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje 

się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz jego osiągnięcia 

sportowe i artystyczne. 
 

 

§ 5. 
Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

 

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

2. Uczeń jest informowany o ocenie w momencie wystawienia. 

 

3. Uczeń otrzymuje do wglądu poprawione prace klasowe i kartkówki itp. wraz z informacją 

o punktacji uzyskanej przez siebie z danej pracy klasowej czy kartkówki itp. oraz 

o punktacji możliwej (maksymalnej) do uzyskania. 

 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego; uczeń i rodzice mogą je otrzymać na zasadach określonych przez nauczyciela 

w PZO. 
 

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

powinien ją uzasadnić. 
 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów 

na spotkaniach; minimum dwa razy w roku szkolnym. 

 

7. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz 

o przewidywanej ocenie zachowania informuje się uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

W przypadku ocen śródrocznych obowiązują te same zasady co dla ocen rocznych. 
1) uczniowie uzyskują informacje: 

a. na temat oceny z danego przedmiotu od nauczyciela na zajęciach edukacyjnych, 
b. na temat przewidywanej oceny zachowania od wychowawcy na godzinie 

z wychowawcą, 
2) fakt przekazania informacji uczniowi zostaje odnotowany w dzienniku przez wszystkich 

nauczycieli i wychowawcę (przy temacie lekcji), 

3) rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu są informowani przez wychowawcę 

o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania, 



4) nieobecność rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniu jest równoznaczna 

z przyjęciem do wiadomości informacji o przewidywanych ocenach, 

5) ocena ostateczna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania może być zarówno niższa jak 

i wyższa niż przewidywana. 

 

 
§ 6. 

Klasyfikowanie 
 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się podsumowanie osiągnięć uczniów w dwóch 

terminach: 

1) ocenianie śródroczne – w styczniu danego roku szkolnego z wyjątkiem klas programowo 

najwyższych technikum(forma informacyjna), 
2) klasyfikacja roczna i końcowa – w ostatnich dwóch tygodniach przed zakończeniem 

zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania, nie ma jednak mocy prawnej, która zamyka 

pewien etap nauki. Pełni jedynie funkcję informacyjną dla uczniów, rodziców (prawnych 

opiekunów) i nauczycieli.   
3. Jeżeli w wyniku oceniania śródrocznego stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu dalsze kontynuowanie nauki, daje się mu możliwość 

uzupełnienia braków przez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, które 

odbywać się będą po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych danego dnia. 

  

4. Oceny roczne wystawiane są z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w trakcie całego 

roku szkolnego. 
 

5. Ocena zachowania obejmuje postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 
 

6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy i w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami 

prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne. 
 

7. Oceny klasyfikacyjne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.  
 

10. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna (chyba, że uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen) 
 

11. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 



szkolnym planie nauczania. 
 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
 

14. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli brak jest powodów do klasyfikacji 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 

 

 

§ 7. 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych w kształceniu modułowym 
 

 

1. Każda  jednostka  modułowa  kończy  się  oceną,  jeżeli  jednostka  modułowa  nie  jest zakończona 

w danym roku szkolnym – wystawiana jest ocena końcowa ze zrealizowanej części jednostki.  

2. Oceny końcowe z modułów zrealizowanych w danym roku szkolnym:  

1) jeżeli wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone, 

wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w skład 

modułu,  

2) jeżeli nie wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone, 

wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich zakończonych jednostek modułowych oraz, 

w przypadku jednostek niezakończonych, ze zrealizowanej części jednostki,  

3) średnia ważona jest obliczana proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację 

jednostki modułowej według następującego wzoru:  

 

(o1*w1+o2*w2+…+on*wn)/(w1+w2+wn) 

 

gdzie:  

 

oi – ocena z jednostki modułowej;  

wi – liczba godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej (w wymiarze 

tygodniowym); wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej; przy zaokrągleniu stosuje 

się następującą tabelę:  

 

2,00–2,49  dopuszczający 

    2,50–3,49 
        dostateczny 

3,50–4,49  
             dobry 

4,50–5,49  
bardzo dobry 

5,50–6,00  
              celujący 

 



 

1. Na świadectwie końcowym wpisywane są oceny z modułów. 

2. Nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu. Ocenianie w jednostkach modułowych jest identyczne jak ocenianie przedmiotowe. 

3. Aby uczeń mógł być klasyfikowany pozytywnie z modułu, musi być sklasyfikowany pozytywnie 

ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z jednostki modułowej (modułu) podlega procedurze egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej, podlega 

procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, przy czym 

egzaminem poprawkowym objęte są niezaliczone jednostki modułowe. 

6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej zakończonej w ciągu roku 

szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć jednostkę modułową najpóźniej na trzy tygodnie przed 

końcem roku szkolnego. 

7. Jeżeli dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena z jednostki 

modułowej jest średnią ważoną ocen cząstkowych (wystawioną przez jednego nauczyciela 

w porozumieniu ze wszystkimi uczącymi danej jednostki). 

 

 

 

§ 8. 
Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 
 

5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

6. Dla takiego ucznia egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych (jako przewodniczący komisji) w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
 

7. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu 

publicznej szkoły, przyjmując ucznia, przeprowadzony będzie egzamin klasyfikacyjny z 

przedmiotów, które nie były realizowane w poprzedniej szkole w klasach programowo 

niższych, a w obecnym typie szkoły były lub są realizowane.  

1. dla takiego ucznia egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dyrektor 



szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany ten egzamin, 
2. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

 

8. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który 

przechodzi z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły oraz dla 

ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka 

obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 
 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska nauczycieli – skład komisji, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 

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

odpowiedziach lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły. 

 

13. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

14. W przypadku uzyskania w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznej oceny 

niedostatecznej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy. 
 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć praktycznych (z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności) szkoła współdziała z pracodawcą lub Ośrodkiem 

Edukacji Zawodowej w celu umożliwienia uzupełnienia programu nauczania i ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej lub przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego. 
 

 



§ 9. 
Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną albo dwie oceny niedostateczne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych, zajęć kształcenia zawodowego oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
 

3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 
 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji letnich. 
 

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

komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
 

7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 
5) pytania egzaminacyjne, 
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

 

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

odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

10. 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. 
 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów, nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę lub nie kończy szkoły 

(chyba, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen).  
 



12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu moze byc warunkowo 

promowany do klasy programowo wyzszej jeżeli dany przedmiot jest realizowany w klasie 

wyższej. 
 

13. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych mają również zastosowanie w przypadku oceny uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od 

dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  
 

 

 

§ 10. 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

 

1. Jeżeli uczeń uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została zaniżona, ma prawo, w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o 

ocenie z danego przedmiotu, złożyć poprzez rodziców (opiekunów prawnych) podanie do 

dyrektora szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 
 

2. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia 

poniższe warunki: 
1) nie ma godzin nieusprawiedliwionych z przedmiotu, z którego ubiega się o 

podwyższenie oceny, 
2) sumiennie uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w ciągu roku szkolnego (frekwencja 

przynajmniej 90%), 

3) w terminie pisze zapowiedziane prace klasowe, sprawdziany i testy.wyczerpał 

przewidziane w przedmiotowych zasadach oceniania możliwości 
4) poprawienia oceny (poprawa prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, itp.). 

5) W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z 

nauczycielem przedmiotu. 
 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń, może przystąpić do sprawdzianu także 

w przypadku stwierdzenia, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

4. Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności stanowi: 
1) pisemne podanie rodziców (prawnych opiekunów) zawierające uzasadnienie oraz 

ocenę, o którą ubiega się uczeń; w podaniu można wskazać osobę, która powinna 

uczestniczyć w sprawdzianie, 
2) podanie pozytywnie zaopiniowane przez dyrektora szkoły. 

 

5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ustępach 1 – 2, stanowi podstawę odmowy 

przeprowadzenia sprawdzianu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 
 

6. W sprawdzianie może uczestniczyć, bez prawa głosu, na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia: 
1) przedstawiciel Rady Rodziców, 
2) wychowawca klasy. 



 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin i miejsce sprawdzianu ustala 

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

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 
 

10. W skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą: 

1) przewodniczący – dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 
 

11. 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, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

12. Komisja ustala ocenę ogólną z całości sprawdzianu: 
1) podwyższa stopień w przypadku pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, 
2) pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

ze sprawdzianu. 
 

13. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie: 
1) decyduje zwykła większość głosów, 

2) członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu. 
 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
 

15. Wynik sprawdzianu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia. 

 

16. Od oceny wystawionej przez komisję na sprawdzianie nie przysługuje odwołanie. 
 

17. Podstawowy dokument z przeprowadzonego sprawdzianu stanowi protokół wraz 

z załącznikami. Protokół zawiera: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 
2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania sprawdzające,  
6) ocenę ustaloną przez komisję. 

 

18. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

19. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 



klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

 

 

§ 11. 
Promowanie 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

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

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
 

4. Proponowane progi procentowe do uzyskania ocen: 

 5,50 – 6,0 – celujący 
 4,70 – 5, 49 – bardzo dobry 
 3,70 – 4,69 – dobry 

 2,70 – 3,69 – dostateczny 
 1,70 – 2,69 – dopuszczający 
 poniżej 1,70 - niedostateczny 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i 

ponadpodstawowej, 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

6. promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  
 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał końcowe 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych: 

 uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, 
 

 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

świadectwo ukończenia z wyróżnieniem. 

 

9. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną i ponadpodstawową, szkołę branżową, liceum 



ogólnokształcące i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,70 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

10. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo szkoły. 
 

11. Absolwent szkoły branżowej, który zdał egzamin z nauki zawodu lub przygotowania 

zawodowego w szkole, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego.  
 

12. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły i ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. 
 

13.  W przypadku ucznia i absolwenta technikum uczeń przystępuje do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które może zdawać w trakcie całego cyklu 

nauczania.  
 

14. Nagrodę na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który: 
1) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, 
2) uzyskał średnią ocen minimum 4,0 (w przypadku ucznia szkoły branżowej obowiązuje 

średnia ocen minimum 3,70). 
 
 

§ 12. 
Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

1. Ustalenie oceny zachowania jest integralną częścią klasyfikowania śródrocznego, rocznego 

i końcowego.  

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

3. W szkole stosowany jest punktowy system oceniania zachowania. 
4. Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej ocenie dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia – oznacza to pozytywny stosunek ucznia do 

obowiązków szkolnych, a w szczególności: 

 

a) systematyczne uczęszczanie do szkoły, 
b) punktualność, 

c) posiadanie zeszytów przedmiotowych i wymaganych podręczników, 
d) odrabianie zadań domowych, 
e) aktywny udział na zajęciach, w tym sporządzanie notatek,. 
f) wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, 

g) stosowanie się do poleceń nauczycieli, 
h) przestrzegania prawa szkolnego. 

 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej – oznacza w szczególności: 
 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, 
b) dbanie o dobre imię kolegów, klasy, szkoły, 

c) inicjowanie różnych przedsięwzięć na rzecz klasy i szkoły i aktywne w nich 

uczestniczenie, 



d) okazywanie życzliwości i troski w stosunku do młodszych kolegów, a zwłaszcza 

uczniów rozpoczynających naukę w szkole, 

e)  udzielanie pomocy kolegom i koleżankom w nauce oraz w rozwiązywaniu innych 

problemów, 
f)  okazywanie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość, 
g)  troska o mienie szkoły: sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły; 

dbanie o ład i porządek w szkole; reagowanie na akty wandalizmu i zaśmiecania 

terenu szkoły. 
 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły – oznacza w szczególności: 
 

a)  kultywowanie tradycji i obrzędów klasowych i szkolnych poprzez uczestnictwo 

w uroczystościach określonych w kalendarzu imprez szkolnych, 
b) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

c) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 
 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej – tu w szczególności: 
 

a) używanie kulturalnego języka w relacjach z nauczycielami, innymi pracownikami 

szkoły oraz w relacjach wzajemnych, 
b)  niestosowanie agresji słownej typu: wulgaryzmy, grożenie, złośliwe przezywanie, 

zastraszanie. 

 

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – to w szczególności: 
 

a) przestrzeganie zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie 

szkoły,  

b) nieopuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć i przerw, 
c) niesprowadzanie osób niebędących uczniami szkoły, 

d) nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, których użycie zagraża 

zdrowiu lub życiu ludzkiemu,  

e) niepopadanie w konflikt z prawem,  
f) nieprzejawianie żadnych form zachowań agresywnych wobec pozostałych członków 

społeczności szkolnej,  
g) niepalenie papierosów,  

h) niepicie alkoholu,  
i) nieużywanie i nierozprowadzanie środków odurzających,  
j) ubieranie się stosownie do pory roku,  
k) dbałość o higienę osobistą,  

l) promowanie asertywnej postawy wobec zachowań agresywnych i spożywania środków 

odurzających.  
 

6)  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – oznacza: 
 

a) kierowanie się w życiu zasadami etyki i poszanowania praw człowieka, 
b) prezentowanie życzliwej i empatycznej postawy wobec otoczenia, 
c) przestrzeganie w codziennym postępowaniu zasad savoir – vivre’u, 

d) używanie kulturalnego języka w kontaktach z rówieśnikami i starszymi w szkole i poza 

szkołą (na wycieczkach, rajdach, zawodach, konkursach, olimpiadach itp.). 
 

7) Okazywanie szacunku innym osobom: 
 



a) uwzględnianie w codziennych relacjach z innymi ich wieku i pełnionej przez nich 

funkcji społecznej, 

b) wykazywanie postawy życzliwości wobec osób starszych i niepełnosprawnych,  
c) wykazywanie postawy szanującej odmienne poglądy i przekonania, wiarę, pochodzenie 

kulturowe,  
d) wykazywanie postawy otwartości na korzystanie z doświadczeń osób bogatszych 

w doświadczenie życiowe. 
 

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania (roczna i końcowa) nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej stanowi 

ocenę klasyfikacyjną końcową87 

8. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku 

roku szkolnego, jest on równoważny ocenie dobrej zachowania. Ocena śródroczna i roczna 

stanowi sumę punktów (dodatnich i ujemnych) uzyskanych w trakcie trwania roku 

szkolnego. Od ucznia zależy ocena ostateczna, ma on zawsze szansę na podwyższenie 

oceny. Może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, zachowując 

prawo do błędu. 
 

9. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 
 

1) wzorowe – 400 i więcej punktów, 

2) bardzo dobre – 300 – 399 pkt., 
3) dobre – 200 – 299 pkt., 

4) poprawne – 100 – 199 pkt., 
5) nieodpowiednie – 0 – 99 pkt., 

6) naganne – poniżej 0 pkt. 
 

10. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który: 
a) otrzymał naganę dyrektora lub wychowawcy, 
b) przynajmniej raz w roku uzyskał jednorazowo –50 punktów, 
c) ma godziny nieobecności nieusprawiedliwionej. 

 

11. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który: 
a) ma więcej niż 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej, 
b) nagany dyrektora i wychowawcy. 

 

 

 



12. Przykładowe punkty: 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

 Przykładowe punkty dodatnie: 
Uczeń: 

 

a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 
b) nie ma spóźnień, 
c) wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków, 
d) uczestniczy w konkursach przedmiotowych: 

 I etap (szkolny), 
 II etap (rejonowy, ),  
 III etap (finał), 

e) uczestniczy w innych konkursach: 
 w szkole,  

 w gminie,  

 w powiecie, 

 w rejonie lub województwie, 
 w konkursach ogólnopolskich, 
 jeżeli konkurs ma tylko etap ogólnopolski, 

f) systematycznie i aktywnie uczestniczy w kołach 

zainteresowań. 

50 (raz na rok ) 
30 (raz na rok) 
5-20 (każdorazowo) 
 

10 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 

30 (każdorazowo) 
 

 

10 (każdorazowo) 

20 (każdorazowo) 
30 (każdorazowo) 
40 (każdorazowo) 
50 (każdorazowo) 

 

30 (raz na rok)  

Przykładowe punkty ujemne:  

a) ma godziny nieusprawiedliwione, 
b) ma spóźnienia,  
c) nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków, 

d) nie stosuje się do poleceń nauczycieli. 

5 za 1 NN 
1 za 1 S 
5-20 (każdorazowo) 

15 (każdorazowo) 
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

a) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę 
b) inicjuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły, 

aktywnie w nich uczestniczy, 
c) udziela pomocy kolegom i koleżankom w nauce oraz w 

rozwiązywaniu innych problemów 

d) troszczy się o mienie szkoły: sprzęt szkolny, pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie szkoły; dba o ład i porządek; 

reaguje na akty wandalizmu i zaśmiecania terenu szkoły 

e) pełni funkcję w klasie: 
 przewodniczącego,  
 zastępcy,  
 skarbnika, 

f) pracuje na rzecz klasy: 
 wykonanie gazetki, plakatu, transparentu,  
 przygotowanie i przeprowadzenie godziny z 

wychowawcą,  
 działania stałe np. opieka nad kwiatami w klasie, 

g) przygotowuje salę do imprezy (nie w ramach lekcji), 
h) prowadzi kronikę, inne działania doraźne, 
i) pełni funkcję w szkole: 

aktywna praca w szkolnej organizacji SU – ( czyli 

inicjuje wydarzenia, organizuje uroczystości lub 

imprezy szkolne, angażuje swój wolny czas). Nie 

dotyczy, gdy realizuje pomysły w czasie lekcyjnym, 

inne (np. członek Pocztu Sztandarowego, obsługa 

5 - 20 (za zadanie 

długoterminowe) 
25 (raz na rok) 

 

15 (raz na rok) 

 

25 (raz na rok) 
 

 

 

20 (1 raz w semestrze) 
10 (1 raz w semestrze) 

20 (1 raz w semestrze) 
20 (1 raz w semestrze) 

20 (1 raz w semestrze) 
 

25 (1 raz w semestrze) 
20 (1 raz w semestrze) 
 

20 (1 raz w semestrze) 

 

80 (1 raz w semestrze) 
 

 

 



nagłośnienia tylko w przypadku jeżeli jest stały Poczet 

i obsługa i w trakcie semestru uczestniczą co najmniej 

dwa razy w obchodach poza czasem lekcyjnym 
j) bierze udział w zawodach sportowych (indywidualnie lub w 

zespole): 

 w szkole,  
 w powiecie,  
 w rejonie,  
 w województwie; 

50(1 raz w semestrze) 
 

 

 

 

10 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 
30 (każdorazowo) 
50 (każdorazowo) 

Przykładowe punkty ujemne:  

a) nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę 
b) nie dba o dobre imię kolegów, klasy, szkoły 
c) dokucza innym uczniom 

d) nie dba o mienie szkoły 

20 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 

30 (każdorazowo) 
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

a) aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych 
 udział w części artystycznej  
 pomoc w przygotowaniu uroczystości (po zajęciach 

lekcyjnych) 

 udział w próbach (po zajęciach lekcyjnych) 
b) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz  
c) tworzy pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalny 

 

30 (każdorazowo) 

15 (każdorazowo) 

 

10 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 

20 (każdorazowo) 

Przykładowe punkty ujemne:  

a) tworzy negatywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym 

b) przyjmuje niewłaściwą postawę na uroczystościach 

szkolnych 

20 (każdorazowo) 

 

20 (każdorazowo) 
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

uczeń wyróżnia się kulturą języka w relacjach z 

nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz w relacjach 

wzajemnych 

30 (raz na rok) 

Przykładowe punkty ujemne:  

uczeń stosuje agresję słowną typu: wulgaryzmy, grożenie, 

złośliwe przezywanie, zastraszanie 

10 (każdorazowo) 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

promuje asertywne postawy wobec zachowań agresywnych i 

spożywania środków odurzających 
10 (każdorazowo) 

Przykładowe punkty ujemne (każdorazowo):  

a) nieprzestrzeganie zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej 

obowiązujących na terenie szkoły,  

b) opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć i przerw, 
c) przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, 
d) przejawia zachowania agresywne, 
e) pali papierosy, e-papierosy 
f) spożywa alkohol, 

g) używa środki odurzające, 
h) popada w konflikt z prawem. 
i) używania telefonu komórkowego podczas lekcji, 
j) przeszkadzania podczas zajęć. 

10 (każdorazowo) 
 

10 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 
10 (każdorazowo) 
20 (każdorazowo) 
50 (każdorazowo) 

50 (każdorazowo) 

20 - 100 (każdorazowo) 

10 (każdorazowo) 
10 (każdorazowo) 
 



 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

a) w widoczny sposób kieruje się w życiu zasadami etyki i 

poszanowania praw człowieka, 
b) prezentuje życzliwą i empatyczną postawę wobec otoczenia,  
c) uczestniczy w akcjach i organizacjach pozaszkolnych, np. 

WOŚP, OSP itp. (powinno to być potwierdzone przez 

przełożonych), 
d) przyjmuje właściwą postawę podczas rekolekcji 

wielkopostnych (obecność + zachowanie podczas rekolekcji.  

40 (raz na rok) 
 

20 (raz na rok) 
30 (raz na rok) 
 

 

 

10 (za każdy dzień) 

Przykładowe punkty ujemne:  

a) nie przestrzega w codziennym postępowaniu zasad savoir – 

vivre’u, 

b) nie używa kulturalnego języka w kontaktach z rówieśnikami, 

starszymi w szkole i poza szkołą (na wycieczkach, rajdach, 

zawodach, konkursach, olimpiadach itp.). 

10 (każdorazowo) 
 

10 (każdorazowo) 

7. Okazywanie szacunku innym osobom  

 Przykładowe punkty dodatnie:  

 a) wykazuje postawy życzliwości wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych,  

b) wykazuje postawy szanujące odmienne poglądy i 

przekonania, wiarę, pochodzenie kulturowe. 

 

20 (raz na rok) 

 

20 (raz na rok) 
 Przykładowe punkty ujemne:  

 nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły. 
25 (każdorazowo) 

 

1. wszystkie przykłady zachowań uczniów nie ujęte w tabelach rozstrzyga wychowawca, 
2. przykładowa tabela oceniania zachowania ucznia. 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Punkty 

startowe 
Punkty 

dodatnie 
Punkty 

ujemne 
Suma 

punktów 
Ocena 

1.       

2.       

…       

n       

 

13. Uczeń, który dopuścił się naruszenia dóbr osobistych nauczyciela, otrzymuje ocenę 

naganną, bez względu na ilość uzyskanych punktów 

 

14. W przypadku uczniów Szkoły Branżowej ocena zachowania jest składową trzech 

elementów: 
1) oceny zachowania w szkole, 

2) oceny zachowania na kursach zawodowych, 
3) oceny zachowania na praktykach zawodowych. 
 

15. Punktacja dotycząca oceny zachowania otrzymanej z kursów zawodowych: 
1) wzorowe +100 pkt., 
2) bardzo dobre +80 pkt.,  
3) dobre +60 pkt., 
4) Niższe oceny nie podlegają punktacji. 



 

16. Punktacja dotycząca oceny zachowania otrzymanej z praktyk zawodowych: 

1) wzorowe 50 pkt. 
2) bardzo dobre +40 pkt. 
3) dobre +30 pkt. 
4) Niższe oceny nie podlegają punktacji.  

 

17. W przypadku stwierdzenia, że (ww.) ocena zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa lub została zaniżona, na wniosek rodziców dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala ją ponownie w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).  
 

18. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) wychowawca oddziału, 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
4) pedagog, 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

19. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

20. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

21. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: 
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia, 
3) imię i nazwisko ucznia, 
4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
 

 

 

§ 13. 
Procedura ewaluacji WZO 

 

 Pod koniec każdego roku szkolnego może być dokonywana ewaluacja WZO.  
 Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej 

po zakończeniu roku szkolnego. 

 W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele mogą zgłaszać uwagi i spostrzeżenia dotyczące 

funkcjonowania WZO do przewodniczącego komisji. Uwagi mogą również zgłaszać 

uczniowie przez Radę Samorządu Uczniowskiego oraz rodzice przez Radę Rodziców w 

terminie do 1 maja każdego roku. 

 


