
 1

 
 

 

                                                                                                               Załącznik do Statutu Szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  

SYSTEM OCENIANIA 

Zespołu Szkół 

im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2

 

ROZDZIAŁ I  
 

Ustalenia wstępne WSO 

 § 1  

 

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej obowiązują, zgodnie z ustawą, zasady 
oceniania zwane Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).  

 
Podstawy prawne 

§ 2 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 
r. Nr 256. poz. 2572) .  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia  30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
2007 Nr 83. poz. 562 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz. U. 2002 r. Nr 23. poz. 225 z późn. zm.). 

4. Podstawa programowa. 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia  20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
2010 Nr 156. poz. 1046). 

 
Ustalenia ogólne WSO 

§ 3 

 
1. Ocenianiu podlegają: 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
b. zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 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, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

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

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
b. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji           
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia;  

e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno - wychowawczej.  

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
c. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej 
szkole; 

d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
e. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali, o której mowa w § 7 ust. 1 i § 17 ust. 4; 

f. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

 
Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest 
rok szkolny.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku 
szkolnego. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                        
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających                
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

6. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele zobowiązani są do 
przedstawienia przedmiotowego systemu oceniania, zwanego dalej PSO, według 
następujących kryteriów: 
a) diagnoza wstępna — informacje dotyczące wiadomości i umiejętności 

posiadanych przez ucznia,  
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b) wymagania programowe  
c) formy aktywności podlegające ocenie, 
d) metody i zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności, 
e) warunki i formy poprawy uzyskiwanych przez ucznia ocen, 
f) sposoby gromadzenia i przekazywania informacji o uczniu. 

7.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe   zajęcia 
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH) OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH. 

§ 5 

 
1. Wymagania edukacyjne są podzielone na zakres podstawowy  

i ponadpodstawowy:  
a) Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości           

i umiejętności, które można zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, 
praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, tj. niezbędne w dalszej nauce, 
ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, 
pewne i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego 
zakresu uczeń może otrzymać ocenę dostateczną. Słabe opanowanie zakresu 
programu może być ocenione na ocenę dopuszczającą, a nieopanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną. 

b) Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości                    
i umiejętności trudniejsze, takie, które rozszerzają podstawy przedmiotu, 
pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość, mają także charakter hipotez      
i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie i pomoc 
nauczyciela, albo bardzo dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego 
wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania z zakresu 
ponadpodstawowego. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne dla każdego 
ucznia i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu oraz w czytelni szkolnej.  

 
Ogólne kryteria ustalania ocen 

§ 6 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości wykraczające poza 
wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, 
rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 
bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się 
wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje 
poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, jego 
wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności. 
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2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały 
materiał programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, 
właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez 
pomocy nauczyciela, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii 
i praktyce, stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią 
naukową, jego wypowiedź cechuje spójność i zgodność z wymaganiami danego 
przedmiotu nauczania. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada 
wiadomości powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia       
i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska, wspomagany przez nauczyciela, 
stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych pod kierunkiem 
nauczyciela, [E] podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści 
podstawowych z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego 
podstawowe wiadomości są połączone związkami logicznymi, dość poprawnie 
rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą 
nauczyciela, stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy 
pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy ... 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w 
opanowaniu podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno 
zestawione, nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, 
nie umie stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy, jego 
styl jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi 
wyjaśniać zjawisk, popełnia liczne błędy, ma duże trudności w wypowiadaniu się. 

 
 

SKALA OCENIANIA BIEŻĄCEGO I USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH ORAZ ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

ZACHOWANIA. 

§ 7 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne         
z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:  
stopień celujący – 6,  
stopień bardzo dobry – 5,  
stopień dobry – 4,  
stopień dostateczny – 3, 
stopień dopuszczający – 2,  
stopień niedostateczny – 1. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę.  
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone             

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania 
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na 
terenie szkoły. Prace te powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca 
roku szkolnego. 

5. Oceny klasyfikacyjne wystawia się w dzienniku w pełnym brzmieniu. 
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6. W trakcie semestru nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy ocenie 
pisemnych prac kontrolnych mogą posługiwać się skalą punktową, przekładając ją 
na stopień wyrażony cyfrą. 

7. Nauczyciel stosujący formę punktową powinien uwzględnić  poniższe zasady 
ustalania stopni: 
a. 100% - 90% - bardzo dobry - 5 
b. 89% - 75% - dobry - 4 
c. 74% -50% - dostateczny -3 
d. 49% - 31% - dopuszczający - 2 
e. 30% - 0% - niedostateczny - 1 

8. Dopuszcza się stosowanie znaków: "+" oraz "-" przy ocenach cząstkowych, jeżeli 
poziom wiedzy czy umiejętności jest nieco wyższy lub niższy niż ustalony na 
określony poziom wymagań. 

9. Dopuszcza się notowanie ocen i uwag dotyczących wiedzy ucznia w zeszycie 
nauczyciela i w tym przypadku zobowiązuje się go do poinformowania o tym 
uczniów. Informacje zawarte w zeszycie ocen i uwag są jawne. 

10. Nauczyciel stosujący inne symbole lub znaki przy zapisie oceny i uwag, 
dotyczących wiedzy ucznia powinien odnotować to w PSO i zaznaczyć w dolnej 
części strony dziennika wraz ze stosownym opisem. 

 
FORMY OCENIANIA BIEŻĄCEGO I USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH ORAZ ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

ZACHOWANIA. 

§ 8 

 

1. Formy sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności uczniów:  
a) odpowiedzi ustne,  
b) prace pisemne w klasie,  
c) ćwiczenia praktyczne, 
d) prace domowe, 
e) zeszyt przedmiotowy, 
f) aktywność na lekcjach, 
g) aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację przedmiotu. 

2. Odpowiedzi ustne są przeprowadzane z trzech ostatnich tematów z wyjątkiem 
wcześniej zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku większych form 
odpytywania. 

3. Prace pisemne w klasie realizowane są w formie kartkówek i prac klasowych. 
4. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 

od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie 
powinien przekraczać 20 minut. 

5. Nauczyciele mają prawo do: 
a) stosowania formy kartkówki bez uprzedzenia o niej uczniów,  
b) niewpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego. 

6. W celu sprawdzenia jakości pracy ucznia na lekcji nauczyciel może 
przeprowadzić kartkówkę pod koniec zajęć z treści objętych omawianym 
tematem. 

7. Nauczyciel winien sprawdzić i ocenić kartkówkę w terminie tygodnia od daty jej 
napisania. W razie choroby nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio 
wydłużeniu. 

8. Uczniowi nieobecnemu na kartkówce wpisuje się w odpowiedniej rubryce skrót 
„nb”. 
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9. Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń może poprawić za zgodą nauczyciela. 
10. Praca klasowa jest formą kontroli wiadomości, obejmującą większy zakres 

treściowy i dlatego powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i poprzedzona wpisem w dzienniku. Czas trwania – do 2 godzin 
lekcyjnych. 

11. Formy prac klasowych i  kryteria ich oceny nauczyciele określają w PSO. 
12. W jednym dniu uczniowie mogą pisać pracę klasową z jednego przedmiotu.  
13. Uczniowie powinni znać zakres materiału, przewidzianego do kontroli                      

i wymagania, jakim będą musieli sprostać. 
14. Nauczyciel winien sprawdzić, ocenić pracę klasową i poinformować uczniów o jej 

wynikach w terminie dwóch tygodni od daty jej napisania. W razie choroby 
nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio wydłużeniu. 

15. Prace klasowe są  obowiązkowe  dla  wszystkich  uczniów. 

16. Jeżeli z  przyczyn  usprawiedliwionych uczeń nie może napisać pracy klasowej  
z całą klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
Niedotrzymanie terminu jest podstawą do ustalenia oceny niedostatecznej.  

17.Na podstawie nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia na sprawdzianie 
nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną. 

18.Poprawa pracy klasowej może odbywać  się  poza  lekcjami  danego  przedmiotu.  
Uczeń  pisze ją  tylko  raz w terminie ustalonym z nauczycielem. W dzienniku 
odnotowuje się obie oceny. Zapisu dokonuje się poprzez zastosowanie kreski 
ukośnej pomiędzy ocenami. 

19.Oceny za prace klasowe wpisywane są na czerwono do dziennika. 
20.Formę i częstotliwość oceny ćwiczeń praktycznych nauczyciele ustalają w PSO. 
21.Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za brak pracy domowej. Nieodrobienie 

pracy domowej jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej 
z danego przedmiotu. 

22.Przy zadawaniu pracy domowej nauczyciel powinien zwrócić uwagę, czy 
uczniowie są fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w kontekście planu 
lekcyjnego, z dnia na dzień. 

23.Brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do 
ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

24.Nauczyciel ocenia aktywność ucznia na lekcji za pomocą stopnia szkolnego lub 
symbolu „+”(pozytywnie) .  

25.Uczeń może skorzystać z przywileju nieprzygotowania do zajęć:  
a) przy 1 h i 2 h tygodniowo - jeden raz w semestrze, 
b) przy 3 i więcej h tygodniowo - dwa razy w semestrze, 

26.Kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 
27.Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. 
28. Uczeń, który w danym miesiącu ma stuprocentową frekwencję, ma prawo do 

jednego dodatkowego nieprzygotowania z każdego przedmiotu w następnym 
miesiącu. 

29. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia do lekcji symbolem „np.” albo 
zapisuje datę w osobnej rubryce. 

30.Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. 
31.Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych 

mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu konkursu 
oraz w dniu następnym na wniosek nauczyciela. 

32.Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych prac 
klasowych. 

33.Uczeń po dłuższej (minimum dwutygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności ma 
prawo do tygodniowego okresu „ochronnego”. Sposób uzupełnienia zaległości i 
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termin zaliczenia prac klasowych, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia i 
w okresie „ochronnym”, uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu. 

34.Inne ustalenia nauczyciele zapisują w PSO. 
35. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru     
      ma obowiązek zaliczenia zaległego zakresu materiału u nauczyciela danego 

przedmiotu w terminie uzgodnionym z tym nauczycielem [E] Brak zaliczenia 
może spowodować, że uczeń otrzyma z tego przedmiotu ocenę roczną 
niedostateczną. 

36. Uczeń, który był nieklasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych na koniec 
pierwszego semestru ma obowiązek zaliczenia zaległego zakresu materiału u 
nauczyciela danego przedmiotu w terminie uzgodnionym z tym 
nauczycielem.[E] Brak uzyskania oceny pozytywnej spowoduje otrzymanie 
oceny niedostatecznej na koniec roku z tego przedmiotu lub w uzasadnionym 
przypadku uczeń nie zostanie sklasyfikowany. 

37.Obowiązek zaliczenia ma także uczeń, który w wyniku zmiany szkoły lub   
      oddziału uczy się innego języka obcego, zmienia profil kształcenia lub zmienia   
      przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.  
     Termin zaliczenia uzgadnia nauczyciel z uczniem. 

 
 

Częstotliwość oceniania 

§ 9 

 

1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru 
szkolnego.  

2. System bieżącej kontroli wiadomości i umiejętności ucznia ustala nauczyciel 
przedmiotu w PSO. 

3. Za spisywanie lub oszukiwanie nauczyciela w trakcie prac pisemnych uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości odwołania. 

4. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania 
oceny własnych postępów i osiągnięć. 

5. Dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, 
innowacji lub eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. Zgodę na stosowanie innych zasad 
oceniania wyraża na piśmie Dyrektor Szkoły po otrzymaniu od nauczyciela 
pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania. 

 
 

Wyrównanie braków 

§ 10 

 

1. Uczeń ma prawo do pomocy na terenie Szkoły w ramach:  
a) zajęć wyrównawczych, 
b) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu.  
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Dostosowanie wymagań 

§ 11 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje 
także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,    
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,         
z zastrzeżeniem ust. 3.  

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. 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. 

5. Nauczyciele uczący ustalają w formie pisemnej zakres treści koniecznych do 
opanowania przez ucznia mającego zalecenie dostosowania wymagań i składają 
je u wychowawcy klasy.  

6. 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.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką 
dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z nauki drugiego języka obcego. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony      
z wychowania fizycznego według zasad określonych w PSO. 

12. Decyzję o zwolnieniu ucznia z udziału w ćwiczeniach na lekcjach wychowania 
fizycznego na okres semestru lub roku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły na 
podstawie złożonego  przez rodziców  podania, popartego opinią lekarza. 

13. Podania, o których mowa w punkcie 12. należy składać w terminie 14 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego (II semestru) lub daty wystawienia zwolnienia 
lekarskiego, potwierdzającego niezdolność do ćwiczeń fizycznych.  
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Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu 

§ 12 

 

1. Dziennik lekcyjny.  
2. Arkusz ocen.  
3. Teczka osiągnięć ucznia ( segregatory, teczki prac indywidualnych).  
4. Zeszyt uczniowski.  
5. Zeszyt wychowawcy klasy. 
6. Dokumentacja pedagoga. 

 
 

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

§ 13 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki;  
b) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 
b, nie obejmuje wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie 
ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,                  
z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów informatycznych, technologii informacyjnej, 
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin 
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora 
Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza 
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 
ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
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b) nauczyciele zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których 
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w 
ust. 4 pkt b - skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany”. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust.17 – 29. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 19 
– 30 i trybu zdawania egzaminów poprawkowych. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19 – 29. 

19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna       
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

20. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
Szkoły powołuje komisję, która: 
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

21. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 20 pkt a, uzgadnia się z uczniem         
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

22. W skład komisji wchodzą: 
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
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- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne; 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- Dyrektor  Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 
- wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
- pedagog,  
- psycholog, 
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
- przedstawiciel rady rodziców. 

23. 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 innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

24. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,       
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,      
z zastrzeżeniem § 15 ust.9. 

25. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
- skład komisji, 
- termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 20 pkt a, 
- zadania (pytania) sprawdzające, 
- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- skład komisji, 
- termin posiedzenia komisji, 
- wynik głosowania, 
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
26. Do protokołu, o którym mowa w ust. 25 pkt a, dołącza się pisemne prace ucznia     

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

o którym mowa w ust. 20 pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

28. Przepisy ust. 19 - 27 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

29. W ciągu jednego dnia mogą odbyć się egzaminy z dwóch przedmiotów. 
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USTALANIE ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH) OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z 
OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

§ 14 

 

1. Jeżeli zajęcia edukacyjne zakończyły się w pierwszym semestrze, śródroczna 
ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.  

2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 
którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z 
zastrzeżeniem § 18 pkt 6 i 7 

3. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do 
średniej ocen wlicza się roczne oceny z tych zajęć. 

5. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia 
klasyfikacji śródrocznej za pierwszy semestr z powodu zmiany szkoły lub 
usprawiedliwionej nieobecności ucznia, jeżeli istnieją podstawy do oceny 
osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości                      
i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na 
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin uzupełnienia 
wiadomości, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celująca roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

 
 

USTALANIE WARUNKÓW I TRYBU UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ 
PRZEWIDYWANE ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH) OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

§ 15 

 
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny            
z zachowania. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen na zasadach określanych w Przedmiotowych 
Systemach Oceniania. 

3. Uczeń jest poinformowany o niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc 
przed ostateczną klasyfikacją. 

4. Ustalona przez nauczyciela niekorzystna ocena klasyfikacyjna roczna 
(semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Ocena uzyskana na egzaminie jest ostateczna i może różnić się od oceny 
wystawionej nie więcej niż o jeden stopień. 

6. Na pisemną prośbę ucznia, którego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi 
zastrzeżeń (systematyczne przygotowywanie się do lekcji, przynoszenie zeszytów 
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i niezbędnych pomocy, właściwa praca na lekcjach i zaangażowanie w proces 
dydaktyczny) lub jego rodziców nauczyciel może umożliwić mu poprawienie 
oceny poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w ostatnim tygodniu przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Zakres materiału ustala 
nauczyciel. 

7. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony 
niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę 
śródroczną i w drugim okresie jest zagrożony nieotrzymaniem promocji) szkoła 
udziela pomocy w różnych formach, na przykład takich jak: 
a) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, 

ewentualnie, w miarę możliwości w zajęciach reedukacyjnych, 
logopedycznych i konsultacjach indywidualnych, 

b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie 
materiału do uzupełnienia na części, 

c) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny, 
d) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie 

właściwej literatury, 
e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 
f) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych 

cząstkowych ocen niedostatecznych, 
8. Warunki i formy poprawy uzyskiwanych   przez  ucznia  ocen cząstkowych 

określa  nauczyciel w swoim PSO. 
9. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. [E.]  

10.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z informatyki (technologii informacyjnej) oraz wychowania fizycznego,   
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

11.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

12.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  
     W skład    komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;  
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji.  
13.Pytania na egzamin poprawkowy przygotowuje egzaminator na poziomie 

wymagań podstawowych ze swojego przedmiotowego systemu oceniania.  
14.Nauczyciel, o którym mowa w ust.15 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły.  

15.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję, a także pisemne prace ucznia i 
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 

16.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
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dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 
końca września. 

17.(E)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 zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

18.Dyrektor Szkoły powiadamia ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 
o terminie egzaminu poprawkowego osobiście lub w formie listu poleconego, 
przynajmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą. 

 
 

 
USTALANIE WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEKAZYWANIA RODZICOM 

(PRAWNYM OPIEKUNOM) INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH 
UCZNIA W NAUCE 

§ 16 

 
1. Informacje o postępach uczniów przekazywane są rodzicom (opiekunom 

prawnym) na wywiadówkach i konsultacjach z nauczycielami zajęć edukacyjnych 
w terminach ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzicami dopuszcza 
się udzielanie informacji telefonicznie o uczniu rodzicom lub osobie upoważnionej 
przez rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice składają taką deklarację                    
u wychowawcy klasy. 

3. Nauczyciele przedstawiają przedmiotowe systemy oceniania: 
a) w czasie spotkania z rodzicami /wrzesień/ 
b) uczniom na jednych z pierwszych zajęć /wrzesień/ 

4. O poziomie opanowania umiejętności i wiadomości uczeń informowany jest: 
a) na bieżąco, podczas odpowiedzi ustnej, 
b) w terminie do dwóch tygodni (dotyczy prac pisemnych). 

5. Oceny uzyskane przez ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, 
z zaznaczeniem daty, formy odpowiedzi oraz wiadomości i umiejętności, których 
dotyczą. 

6. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel upoważniony przez Dyrektora jest 
zobowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych ocenach rocznych minimum na 14 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
a) informacja dla rodziców o ocenach podawana jest na wywiadówkach, 

podpis rodzica na liście obecności jest potwierdzeniem przyjęcia 
informacji, 

b) informacja może być przekazana w indywidualnej rozmowie 
i potwierdzona podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym, 

c) informacja telefoniczna zgodnie z deklaracją (§ 16 ust. 2) i wpisem 
nauczyciela w dzienniku lekcyjnym, 

d) informacja listem poleconym. 
7. O przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych uczeń i rodzice (prawni 

opiekunowie) informowani są pisemnie na miesiąc przed planowanym 
zakończeniem zajęć lekcyjnych. 
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ROZDZIAŁ III 

 
KRYTERIA OCENIANIA  ZACHOWANIA 

§ 17 

 
1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, 

na które składa się: 
a. ocenianie bieżące przez wychowawcę, 
b. klasyfikacja śródroczna (semestralna), 
c. klasyfikacja roczna.  

2. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy Szkoły są 
zobowiązani zgłosić osobiście wychowawcy lub odnotować w dzienniku 
klasowym. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi lub wersję skróconą 
wyrażoną oceną (wz, bdb, db, pop, ndp, nag) z podaniem daty i czytelnym 
podpisem nauczyciela. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej 
uwzględnia w szczególności: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych, 
b. kulturę osobistą, 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły. 

4. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 
- wzorowe  - wz 
- bardzo dobre - bdb 
- dobre  - db 
- poprawne  - pop 
- nieodpowiednie - ndp 
- naganne  - nag 

5. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Formy 
pozyskiwania opinii ustalane są przez wychowawcę w planie pracy 
wychowawczej.  

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 
drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

7.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy 
szkoły.  

 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA  

§ 18 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
- wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
- przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 
- nie ma godzin nieusprawiedliwionych (dopuszczalne 2 spóźnienia) 
- dba o mienie szkoły i własne, 
- nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
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b. kultura osobista: 
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
- nienagannie zachowuje się na lekcjach i przerwach, 
- przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 
- jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 
- dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów) 
- dba o honor i tradycje szkoły, 
- dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- pomaga innym uczniom w pokonywaniu trudności szkolnych, 
- bierze udział w olimpiadach, konkursach, 
- bierze udział w przygotowywaniu imprez szkolnych, 
-  pracuje w organizacjach i kołach zainteresowań, 
- pracuje na rzecz klasy, szkoły. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
- wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
- przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 
- ma 3 spóźnienia i 3 godziny nieusprawiedliwione 
- dba o mienie szkoły i własne, 
- nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
b. kultura osobista: 
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
- nienagannie zachowuje się na lekcjach i przerwach, 
- przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 
- dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów), 
- dba o honor i tradycje szkoły, 
- dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 
- jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych, 
- uczestniczy tylko w zajęciach, które są obowiązkowe, 
- pomaga innym uczniom w swojej klasie w pokonywaniu trudności szkolnych. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
- wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
- przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 
- jego kultura osobista jest bez zarzutów, 
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
- nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 
- ma 3 spóźnienia i 8 godzin nieusprawiedliwionych 
- ma 2 uwagi sygnalizujące brak zdyscyplinowania podczas zajęć i przerw, 
b.   kultura osobista: 
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
- dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 
- dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów wobec 

rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły), 
- dba o honor i tradycje szkoły, 
- przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 
- właściwie reaguje na zwrócone mu uwagi, 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- nie przejawia aktywności w życiu klasy, ale wykonuje powierzone mu zadania. 
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4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:  
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
-  wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
- przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
- nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 
- ma 5 spóźnień i 15 godzin nieusprawiedliwionych, o których poinformowani są 

rodzice (prawni opiekunowie), 
- ma 3 uwagi (w jednym okresie rozliczeniowym) sygnalizujące brak 

zdyscyplinowania podczas zajęć i przerw,  
b.  kultura osobista: 
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
- reaguje na zachowania agresywne, 
- jego strój i wygląd zewnętrzny jest estetyczny i schludny, 
- respektuje symbole narodowe i zna tradycje szkoły, 
c.  aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
- nie wykonuje powierzonych mu zadań. 
 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
- nie wypełnia obowiązków ucznia, co jest udokumentowane licznymi uwagami 

w zeszycie uwag, 
- łamie Regulamin Uczniowski i nie poprawia swojego postępowania po 

zastosowaniu ustnego upomnienia wychowawcy, pisemnego upomnienia 
wychowawcy, 

- nie dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, 
- ma 7 spóźnień i 20 godzin nieusprawiedliwionych,  o których poinformowani 

są rodzice (prawni opiekunowie), 
b. kultura osobista: 
- nie dba o kulturę języka ojczystego, 
- lekceważy symbole narodowe, nie interesuje się tradycjami szkoły, 
- niekulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią, 
- lekceważąco odnosi się do uczniów prezentujących odmienne postawy, jest 

nietolerancyjny, 
- zachowuje się prowokująco i nie wykazuje chęci poprawy, mimo upomnień i 

procedur wychowawczych, 
- jego strój i wygląd zewnętrzny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 
- dopuszcza się kłamstw, oszustw i fałszerstw dokumentów, 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, 
- nie przejawia zainteresowania pracą na rzecz klasy, szkoły. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 
a. stosunek do obowiązków szkolnych 
- narusza Regulamin Uczniowski w całości lub w większości punktów, 

a zastosowane przez Szkołę środki wychowawcze nie odnoszą skutku, 
- swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, 
- nie dba o mienie szkoły i kolegów, 
- ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień,  o których 

poinformowani są rodzice (prawni opiekunowie), 
b. kultura osobista: 
- używa wulgarnych słów, kłamie, 
- niekulturalnie i niegodnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią, 
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- zachowuje się agresywnie i nie wykazuje poprawy, 
- otrzymał co najmniej naganę wychowawcy i nie poprawił swojego zachowania. 
c. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
- nie przejawia żadnej aktywności. 

7. Jeżeli zachowanie ucznia powoduje konieczność zgłoszenia sprawy na policję - 
jest to równoznaczne   z wpisem cząstkowej oceny nagannej.  

8. W szczególnych przypadkach  nieprzewidzianych niniejszym regulaminem Rada 
Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia w głosowaniu jawnym. 

9. Uczeń wyróżniający się osiągnięciami i wzorową postawą może otrzymać 
pochwałę Dyrektora Szkoły w obecności uczniów. 

10. W przypadkach rażących naruszeń zasad życia szkolnego Dyrektor Szkoły może 
udzielić uczniowi upomnienia lub nagany na forum Szkoły. 

11. Nagana Dyrektora Szkoły kwalifikuje ucznia do oceny nagannej. 
 
 

Rozdział IV 
 

Ewaluacja WSO 

§ 19 

 
1. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:  

a) uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, prowadzonej przez Samorząd 
Uczniowski „skrzynki pytań”,  podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych  
i swobodnych rozmowach z nauczycielami oraz na zebraniach Samorządu 
Uczniowskiego), 

b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, poprzez 
wypełnianie ankiet, dyskusje z nauczycielami),  

c) nauczyciele (podczas Rady Pedagogicznej, poprzez wypełnianie ankiet, 
dyskusję).  

2. Po zakończeniu roku szkolnego WSO zostaje poddany weryfikacji. 
3. Wszelkich zmian w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna.  

    
    

Postanowienia końcowe 

§ 20    

1. Wewnątrzszkolny system oceniania może zostać zmieniony, jeśli Rada 
Pedagogiczna podejmie taką decyzję.  

2. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele 
w Przedmiotowych Systemach Oceniania.  

3. W przypadkach nieobjętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 


