
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 1
PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest rozporządzenie MENiS 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. Nr 83, poz. 562 z 2007r.) z późniejszymi zmianami.

2. Treść  dokumentu  nie  zawiera  zagadnień,  które  jednoznacznie  zostały  regulowane  w 
cytowanym rozporządzeniu.

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy - Rozporządzenie Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  kwietnia  1992  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu 
organizowania nauki religii w szkołach publicznych ( Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. 
zmianami)

§ 2
CELE I FUNKCJE WSO

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w 
szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2. Wdrożenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w ZSOiT ma na celu:
1) oparcie pracy edukacyjnej o podstawy programowe,
2) dostarczenie  nauczycielom  oraz  rodzicom  informacji,  w  jakim  stopniu  zostały 

osiągnięte cele założone w procesie dydaktycznym,
3) dostarczenieuczniominformacji  o  ich  postępach,trudnościach  i  specjalnych 

uzdolnieniach,
4) rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  u  ucznia  za  osobiste  postępy  w  edukacji 

szkolnej,
5) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,
6) stymulowanie aktywności i rozwoju ucznia,
7) motywowanie ucznia do systematycznej pracy,
8) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.
3. Jako priorytety WSO przyjmuje się:

1) ocenianie  wiedzy i  umiejętności  niezbędnej  do zdania egzaminów maturalnych  i  z 
przygotowania zawodowego,

1) praktyczne zastosowanie języków obcych,
2) umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem form multimedialnych,
3) umiejętność współpracy w zespole,
4) ponoszenie konsekwencji własnych zachowań
5) umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy,



6) prezentacja i obrona własnego stanowiska.
4. Wewnątrzszkolny system oceniania pełni funkcję:

1) diagnostyczną,
2) klasyfikacyjną.

5. W ramach WSO ocenie podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

6. W ramach WSO oceny dzielą się na:
1) bieżące (cząstkowe),
2) klasyfikacyjne semestralne (śródroczne),
3) klasyfikacyjne roczne.

§ 3
WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ INFORMOWANIE O NICH  

UCZNIÓW i RODZICÓW

1. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  Szkole  zobowiązani  są  opracować 
standardy wymagań edukacyjnych dla przedmiotu i poziomu nauczania, czyli oczekiwane 
osiągnięcia  uczniów,  polegające  na  celowym,  skutecznym  i  świadomym  działaniu  w 
określonych sytuacjach,  przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich 
zajęć edukacyjnych (bloków przedmiotowych, przedmiotów, ścieżek edukacyjnych).

2. Przy  opracowywaniu  standardów  wymagań  edukacyjnych,  nauczyciele  powinni 
uwzględnić:
1) standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone centralnie przez Państwową Komisję 

Egzaminacyjną (Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r.);
2) podstawę programową dla danego typu szkoły i poziomu kształcenia;
3) programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego;
4) zasady  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz 

przeprowadzania  egzaminów  i  sprawdzianów  w  szkołach  publicznych 
(Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. z późn. zm.);

5) postanowienia niniejszego WSO.
3. W celu umożliwienia pomiaru osiągnięć szkolnych każdy  nauczyciel  ma  obowiązek 

opracować Przedmiotowy System Oceniania (PSO), w którym:
1) ustali wymagania programowe (standardy wymagań edukacyjnych),
2) zbuduje skalę ocen na podstawie standardów wymagań edukacyjnych,
3) ustali sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów,
4) określi metodę opracowania wyników  i  ocenę  pomiaru  dydaktycznego 

(wartościowania efektów pracy).
4. Nauczyciele, przy formułowaniu PSO dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na danym 

etapie kształcenia, powinni zawrzeć opisy wymagań podstawowych oraz pełnych, a także 
sposób przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne:
1) Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania, powinny 

dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności i 
postawy),  a  ich  spełnienie  na  poziomie  wymaganym  dla  danego etapu kształcenia 
powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena celująca 
oznacza  wykroczenie  poza  oczekiwane  wymagania  programowe.  Ocena 



dobraoznaczaspełnienie wymagańwstopniupośrednimpomiędzypełnym  i 
podstawowym.

2) Wymagania  podstawowe  (niezbędne  do  dalszego  rozwoju)  powinny  obejmować 
podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich 
spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena 
dopuszczająca  oznacza  takie  braki  ucznia  w  spełnieniu  wymagań  podstawowych, 
które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.

5. Na  początku  roku  szkolnego  (wrzesień)  nauczyciele  informują  uczniów  o  PSO  a  w 
szczególności o: wymaganiach edukacyjnych, programie nauczania i zasadach oceniania z 
danego przedmiotu, dokonując zapisu w dzienniku klasy. Udzielają również informacji o 
formach prac kontrolnych oraz egzaminów semestralnych w szkołach dla dorosłych.

6. Obecność ucznia na lekcji, w trakcie której nauczyciel przekazuje informację o PSO jest 
potwierdzeniem zapoznania się z powyższymi informacjami. W przypadku nieobecności, 
uczeń zobowiązany jest zapoznać się samodzielnie PSO.

7. Rodzic może zasięgnąć informacji szczegółowych dotyczących wymagań edukacyjnych i 
zasad oceniania z danego przedmiotu u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:
1) ocenianie bieżące,
2) przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania.
9. Klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym, a promowanie uczniów w szkołach 

dla dorosłych - po każdym semestrze.

§ 4
TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;

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

3. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej,  określonej  w 
odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę  klasy, 
nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad 
współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych  w 
statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;



4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 
wobec uczniów, określonych w IPET-ach;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;

3) ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali.

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywane  rocznych  ocen 

klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 5
ZASADY OCENIANIA

1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania,  zakres  materiału  z  każdego  przedmiotu  oraz  formy  pracy  podlegające 
ocenie;

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada  różnicowania  wymagań  –  zadania  stawiane  uczniom  powinny  mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację.

§ 6
JAWNOŚĆ OCENY.

1. Nauczyciel  na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;



2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne zarówno dla  ucznia,  jak i  jego rodziców (prawnych  opiekunów).  Na 
wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 
ocenę.  Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  sprawdzone  i 
ocenione pisemne prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 
udostępniane  uczniom  na  zajęciach  dydaktycznych,  a  ich  rodzicom  (prawnym 
opiekunom)  na  zebraniach  ogólnych  i  konsultacjach  indywidualnych  w  postaci 
komentarza ustnego lub pisemnie.

4. Nauczyciel  zobowiązany  jest  indywidualizować  pracę  z  uczniem,  w  szczególności 
poprzez  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  o  których  mowa  w  ust.  1  do 
indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  objętego  pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

5. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  w 
szczególności  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 
tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.6 uniemożliwia ustalenie 
oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 
50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć,  
a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.

8. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 7 jest obowiązany być obecny na lekcji, 
jeśli  zajęcia te wypadają w środku planu lekcji.  W przypadku,  gdy przypadają one na 
ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych 
lekcjach  po  przedstawieniu  pisemnej  prośby  rodziców  i  uzyskaniu  zgody  Dyrektora 
Szkoły.

9. W przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania 
dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  do indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i 
edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

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

11. W przypadku ucznia,  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.

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

§ 7
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO MOŻLIWOŚCI I POTRZEB UCZNIA



1. Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  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.

3. W przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania 
dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i 
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 8
PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie  uczniom  pomocy  w  odkrywaniu  ich  predyspozycji,  zainteresowań  i 

uzdolnień;
2) wspieranie  emocjonalne  uczniów,  kształtowanie  w  wychowankach  adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie  rozwoju,  uzdolnień  i  zainteresowań  oraz  wyzwalanie  potencjału 

twórczego uczniów;
4) uwrażliwianie  uczniów  na  potrzeby  innych  ludzi  i  zachęcanie  do  działań 

prospołecznych;
5) promocję ucznia.

2. Formy i  metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 
humanistycznych,  artystycznych,  matematyczno-przyrodniczych,  sportowych  i 
zawodowych obejmują pracę:
1) na lekcji;
2) poza lekcjami;
3) poza szkołą;
4) inne formy (np. obozy naukowe, sportowo-wypoczynkowe, rajdy edukacyjne).

3. Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) indywidualnej  pracy,  dostosowania  stopnia  trudności,  poziomu  i  ilości  zadań 

lekcyjnych i w domu;
4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2) umożliwia  uczniowi  zdolnemu  indywidualne,  systematyczne  konsultacje,  celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3) systematycznie  współpracuje  z  rodzicami  celem ustalenia  kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu;



4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię psychologiczno-
pedagogiczną  w  zakresie  diagnozowania  zdolności  i  zainteresowań  kierunkowych 
ucznia;

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 
indywidualny tok nauki.

§ 9
OCENIANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Oceny  bieżące  i  oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  oraz  roczne  ustala  się  w  stopniach 
według skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

2. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.
4. Szczegółowe  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  ocen 

sformułowane są w przedmiotowych  zasadach oceniania,  opracowanych  przez zespoły 
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie  i  w  kreatywny  sposób  rozwiązuje  złożone  problemy  o  wysokim 
stopniu trudności, 

b) wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, 
c) wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu 

lekcyjnego; 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  w  podstawach 
programowych w danej klasie;

b) sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie 
problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  w  podstawie  programowej,  potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych 
sytuacjach;

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w 
danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do 
wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem nauczania  w 

danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 
podstawach programowych ;



b) poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  /wykonuje/  samodzielnie  typowe 
zadania  teoretyczne  lub  praktyczne,  w  sytuacjach  nietypowych  z  pomocą 
nauczyciela;

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 
dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 
popełnia nieliczne błędy stylistyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, 

rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami;
b) rozwiązuje  /wykonuje/  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim 

stopniu trudności;
c) posiada  przeciętny  zasób  słownictwa,  język  zbliżony  do  potocznego,  mała 

kondensacja i klarowność wypowiedzi.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) posiada  konieczne,  niezbędne  do  kontynuowania  nauki  na  dalszych  etapach 
kształcenia  wiadomości  i  umiejętności,  luźno  zestawione  bez  rozumienia 
związków i uogólnień;

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w 
formułowaniu myśli;

d) rozwiązuje  typowe  zadania  o  niewielkim  stopniu  trudności  przy  pomocy 
nauczyciela.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, 

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności;
c) nie  skorzystał  z  pomocy  szkoły,  nie  wykorzystał  szans  uzupełnienia  wiedzy  i 

umiejętności.
7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace  klasowe na jednej  lub dwóch godzinach lekcyjnych  obejmujące  treść całego 
działu (lub dużą część działu);

2) testy;
3) kartkówki z trzech ostatnich lekcji;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnościowe;

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie 

ma znaczący wpływ na ocenę okresową:
2) zasady przeprowadzania:

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 
które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym;



b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu 
tygodnia nie więcej niż trzy;

3) sprawdzian obejmuje materiał z kilku lekcji:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 1 tygodnia;
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian, w ciągu tygodnia 

3;
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest  zapowiedziana 

praca klasowa.
4) kartkówki  –  kontrolują  opanowanie  wiadomości  i  umiejętności  z  trzech  ostatnich 

lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi. 
5) Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej;
b) efektywne współdziałanie;
c) wywiązywanie się z powierzonych ról;
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

9. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej cztery oceny z przedmiotu; a 
jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna 
liczba ocen w okresie wynosi trzy.

10. Oceny  podawane  są  uczniom  do  wiadomości  i  na  bieżąco  wpisywane  do  dziennika 
lekcyjnego.  Oceny  z  odpowiedzi  ustnej,  jak  również  inne  spostrzeżenia  dotyczące 
postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako 
informacja dla rodziców (prawnych opiekunów).

11. Uczeń  jest  zobowiązany  do  pisania  pracy  klasowej  obejmującej  kompleksową  część 
materiału.  W przypadku  nieobecności  uczeń ma obowiązek napisać  ten sprawdzian  w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem.

12. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe poprawiane są i zwracane uczniom w 
ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne powinny być omówione na lekcji oraz 
dane uczniom do wglądu.

13. Ocenione  kompleksowe  sprawdziany  wiadomości  i  prace  klasowe  przechowywane  są 
przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

14. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe udostępniane są rodzicom do wglądu 
w szkole.

15. Na  7  dni  przed  klasyfikacją  powinno  być  zakończone  przeprowadzanie  wszelkich 
pisemnych i ustnych form sprawdzania wiadomości.

16. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania 
przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. 
W przypadku jednej godziny tygodniowo – 1 nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie uczeń 
zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika lekcyjnego skrót 
„np”. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz 
braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności 
na lekcji. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się 
do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o 
którym  mowa  powyżej,  podejmuje  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  lub 
dyrektor szkoły.

17. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego odnotowywane są w dzienniku 
lekcyjnym i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych.



18.  W szkole może być stosowany punktowy system oceniania.
19. Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  na  pierwszej  lekcji  organizacyjnej 

informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanej podstawy 
programowej oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, orientacyjnej 
liczbie  punktów  możliwych  do  zdobycia  za  poszczególne  formy  pracy,  liczbie 
sprawdzianów, prac klasowych i ich przewidywanych terminach.

20.  Przedmiotowe  punktowe  zasady  oceniania  (PPSO)  zawierają  kryteria  wymagań  na 
poszczególne  oceny  oraz  wykaz  oraz  punktację  ocenianych  –  obligatoryjnych  i 
fakultatywnych form aktywności bądź zadań wynikających z treści programowych.

21.  Dopuszcza się stosowanie punktów ujemnych za brak pracy domowej, ćwiczeń, stroju na 
zajęciach wychowania fizycznego, niesamodzielną pracę, ściąganie, plagiat itp.

22. Wszystkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia mają charakter 
obowiązkowy. 

23. Uczeń,  który  z  powodu  usprawiedliwionych  przyczyn  losowych  nie  pisał  kartkówki, 
sprawdzianu bądź pracy klasowej,  w zapowiedzianym przez  nauczyciela  terminie,  jest 
zobowiązany – nie później niż w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły – zgłosić się do 
nauczyciela w celu ustalenia terminu pisania zaległej pracy pisemnej.

24.  Nieusprawiedliwiona  nieobecność  ucznia  na  kartkówce,  sprawdzianie,  czy  pracy 
klasowej oznacza otrzymanie „0” punktów.

25. Uczeń  ma  prawo poprawiania  wyniku  punktowego,  szczególnie  z  prac  klasowych  na 
warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

26. Uczeń może otrzymać dodatkowe punkty:
1) za sukcesy w konkursach,
2) za aktywność na lekcji,
3) za dodatkowe prace dla chętnych.

27. Punkty dodatkowe nauczyciel dopisuje uczniowi na koniec okresu.
28. Uzyskane przez ucznia w I i II okresie punkty są sumowane.
29. Uczeń powinien być oceniany regularnie,  a każda zdobyta przez niego liczba punktów 

uzasadniona  przez  nauczyciela.  Punkty  uzyskane  przez  ucznia  należy  systematycznie 
wpisywać do elektronicznego dziennika lekcyjnego.

30. W szkole obowiązuje następująca skala przeliczania % na oceny:
1) 36% - niedostateczny
2) co najmniej 36,01% - dopuszczający
3) co najmniej 48,01% - dostateczny
4) co najmniej 66,01% - dobry
5) co najmniej 88,01% - bardzo dobry
6) powyżej 98% - celujący 

31. Szczegółowy  tryb  oceniania  i  sprawdzania  wiadomości  ustalają  nauczyciele  uczący 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów na początku roku szkolnego.

§ 10
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia, a okres drugi trwa od 

16 stycznia do zakończenia roku szkolnego.



3. Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,  oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w 
niniejszym statucie.

4. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów przeprowadza się  najpóźniej  w ostatnim tygodniu 
pierwszego okresu.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 
zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych  i  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  są  ocenami  uwzględniającymi 
wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

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

8. Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć edukacyjnych  ustalają 
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 
zajęć  edukacyjnych  i  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  ucznia  ustalona  przez 
wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

10. W  przypadku  przedmiotu  nauczanego  w  danym  roku  szkolnym  tylko  w  pierwszym 
okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

11. W  przypadku,  gdy  zajęcia  edukacyjne  prowadzone  są  przez  więcej  niż  jednego 
nauczyciela,  ocena  wystawiana  jest  przez  wszystkich  nauczycieli  uczących  danego 
przedmiotu.

12. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim 
otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń, 
który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  i 
ponadwojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady  przedmiotowej  uzyskał  po 
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 
tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

13. Osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 
na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego 
do oceny bieżącej lub śródrocznej.

14. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią 
one podstawę do promowania ucznia na semestr wyższy.

§ 11
ZASADY NIEKLASYFIKOWANIA

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



§ 12
OCENIANIE ZACHOWANIA

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

2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie  przez  radę  pedagogiczną  warunków  i  sposobu  oceniania  zachowania, 
ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznej  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania;

2) ustalenie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu się ucznia.
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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.

6. Przy  ustalaniu  oceny  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 publicznej poradni specjalistycznej.

7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną)  ustala  się według następującej 
skali:
1) wzorowe 
2) bardzo dobre 
3) dobre 
4) poprawne 
5) nieodpowiednie 
6) naganne.

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 
zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 
Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

9. Ocena wychowawcy jest  oceną podsumowującą,  jawną, umotywowaną uwzględniającą 
opinię własną ucznia,  opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy,  opinię nauczycieli 
uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby 
pełniące  funkcje  kierownicze  w  szkole  informują  na  zespole  wychowawczym  o 
pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia w e-dzienniku. Także inni 
pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.



11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 
klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy 
oraz opinii ocenianego ucznia.

12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
jest ostateczna.

13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę.
15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
16. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

1) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
2) dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.

17. Na  miesiąc  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej 
wychowawca jest zobowiązany w formie pisemnej lub ustnej poinformować ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

18. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie)  mogą zgłosić  zastrzeżenia  do dyrektora 
szkoły,  jeśli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
być  zgłoszone  w  terminie  do  2  dni  roboczych  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno- 
wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
w drodze głosowania zwykłą  większością  głosów; w przypadku równej  liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji.

19.  W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie;
4) pedagog zatrudniony w szkole;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

20. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna  i  nie 
może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

21. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.



24. Rada  pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa 
razy  z  rzędu  ustalono  naganną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.  Uchwałę  o 
niepromowaniu  ucznia  do  wyższej  klasy  lub  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia,  który 
otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania może podjąć w przypadkach, 
gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie  lekceważący  stosunek  do  obowiązków  oraz  brak  poprawy  mimo 

wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 

50 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;
3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły;
4) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
5) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
6) wulgarne  odnoszenie  się  do  członków  społeczności  szkolnej,  używanie  słów 

obraźliwych.

§ 13
WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1. Uczeń oceniany jest w następujących obszarach:
1) wywiązywanie się z obowiązku nauki przez aktywne, systematyczne uczestnictwo w 

zajęciach  edukacyjnych  i  osiąganie  pozytywnych  wyników  klasyfikacyjnych, 
reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

2) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 
osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej;

3) postępowanie  zgodne  z  dobrem społeczności  szkolnej,  dbałość  o  honor  i  tradycje 
szkoły;

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
2. Ocena  zachowania  wyraża  opinię  o  stosunku  ucznia  do  obowiązków  szkolnych,  jego 

udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska a także o jego kulturze osobistej, postawach 
wobec nauczycieli, kolegów i innych osób.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców  (opiekunów  prawnych)  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania 
zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  ustalona  przez  wychowawcę 
rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania,  jak  również  o skutkach ustalenia  uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania..

4. Na semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania składa się:
1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych - ocena ucznia w tym zakresie nie jest 

informacją o jego wynikach dydaktycznych, lecz o staraniach i wysiłkach czynionych 
w procesie zdobywania i pogłębiania wiedzy. 

2) aktywność społeczna
3) konstruktywne uczestnictwo w życiu szkoły,  samodzielne podejmowanie  inicjatyw, 

działania mające na celu dobro klasy, szkoły, środowiska,
4) identyfikacja ucznia ze szkołą,
5) inicjowanie i wykonywanie różnorodnych prac na rzecz klasy,  szkoły i środowiska 

oraz wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań,



6) podejmowanie  działań  zmierzających  do  udzielania  pomocy  innym  (np.  uczniom 
mniej zdolnym, osobom starszym)

7) kultura osobista
8) uczciwość w kontaktach z uczniami  i  nauczycielami,  pracownikami  administracji  i 

obsługi szkoły,
9) sposób bycia nieuwłaczający godności innych,
10) troska o higienę osobistą, zdrowie swoje i innych osób oraz nieuleganie nałogom,
11) poszanowanie mienia szkoły, troska o estetykę otoczenia,
12) właściwe, godne ucznia liceum, zachowanie poza szkołą,
13) dbałość o kulturę słowa, estetyczny ubiór szkolny.
14) Zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia

a) ubiór codzienny - w doborze ubioru, rodzaje fryzury, biżuterii i makijażu należy 
pamiętać,  że  szkoła  jest  miejscem  pracy.  Uczeń  poprzez  wygląd  ma  prawo 
podkreślić swój indywidualny styl, jednakże powinien zachować stosowny umiar, 
co regulują następujące ustalenia:
- ubiór powinien mieć charakter oficjalny (styl klasyczny lub sportowy),
- elementy ubioru nie mogą zawierać nadruków godzących w godność osobistą 

innych,  głoszących  treści  obraźliwe  bądź  wulgarne,  a  w  szczególności 
rasistowskie,  nazistowskie,  obrażające  uczucia  religijne  nie  powinny  mieć 
charakteru prowokacyjnego lub wywołującego agresję,

- odzież zakładana bezpośrednio na ciało powinna zakrywać tułów, nie może 
być przezroczysta,

- okrycia zewnętrzne muszą być zostawione w szatni.
b)  strój galowy:

- dziewczęta – ciemna spódnica, sukienka lub spodnie o klasycznej linii, biała 
bluzka,

- chłopcy  –  garnitur  bądź  ciemne  spodnie,  sweter  i  biała  lub  w  innym 
(stonowanym) kolorze koszula.

5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z poszczególnych przedmiotów.
6. W szkole  obowiązuje zakaz  korzystania  z  telefonów komórkowych  i  innych  urządzeń 

elektronicznych (dyktafonów, walkmanów, itp.). Naruszenie tej zasady skutkuje rozmową 
ucznia  z  pedagogiem  szkolnym.  Uczeń,  który  nagminnie  posługuje  się  urządzeniami 
telekomunikacyjnymi w czasie lekcji, otrzymuje upomnienie ustne wychowawcy klasy i 
obniża mu się ocenę zachowania.

7. Nierespektowanie  powyższych  zasad  powoduje  zastosowanie  kar  przewidzianych  w 
Statucie szkoły.

8. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 
poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

9. Przyjmuje się następujące kryteria ustalania oceny zachowania:



WZOROWE

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
2. systematyczna nauka,
3. aktywny udział w lekcjach,
4. obecność na pracach kontrolnych,
5. systematyczne odrabianie prac domowych,
6. nauka i oceny na miarę możliwości,
7. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,
8. Aktywność:
9. udział w kołach przedmiotowych (opinia opiekuna),
10. uczestnictwo (sukces) w 2. etapie olimpiady lub konkursu,
11. indywidualne/zespołowe sukcesy sportowe,
12. reprezentowanie i promowanie szkoły w mieście, regionie lub kraju,
13. samodzielne  podejmowanie  inicjatyw,  działania  mające  na  celu  dobro 

szkoły lub środowiska
14. Wysoka kultura osobista 
15. By  uzyskać  ocenę  wzorową  należy  spełnić  większość  wyżej 

wymienionych warunków.
16. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który może być wzorem do naśladowania dla 

innych.

BARDZO BOBRE

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
2. systematyczna nauka,
3. aktywny udział w lekcji,
4. obecność na pracach kontrolnych,
5. systematyczne odrabianie prac domowych,
6. nauka i oceny na miarę możliwości,
7. dopuszcza się 5 spóźnień,
8. dopuszcza się 8 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze,
9. Aktywność:
10. konstruktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
11. inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły,
12. wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań,
13. udział w różnorodnych imprezach szkolnych,
14. udział w konkursach, olimpiadach,
15. działania  zmierzające do udzielania  pomocy innym (np. uczniom mniej 

zdolnym, osobom niepełnosprawnym),
16. Wysoka kultura osobista.
17. By  uzyskać  ocenę  bardzo  dobrą  należy  spełnić  większość  wyżej 

wymienionych warunków.



DOBRE
(ocena wyjściowa)

1. Właściwy stosunek do obowiązków szkolnych: 
2. systematyczna nauka na miarę możliwości,
3. pojedyncze spóźnienia (max 10), 
4. od 9 do 20 nieusprawiedliwionych godzin,
5. nieunikanie prac kontrolnych. 
6. Aktywność:
7. na zajęciach,
8. na forum klasy.
9. Kultura osobista
10. dbałość o estetyczny ubiór i kulturę słowa,
11. wykonywanie zarządzeń szkoły,
12. brak uwag ze strony nauczycieli i kolegów.

POPRAWNE

1. Zaniedbywanie obowiązków szkolnych:
2. niesystematyczna nauka,
3. częste spóźnienia (max.15),
4. od 21 do 40 godzin nieusprawiedliwionych ,
5. unikanie prac kontrolnych.
6. Aktywność:
7. niewielka na zajęciach,
8. znikoma na forum klasy.
9. Kultura osobista:
10. uwagi i zastrzeżenia nauczycieli, kolegów lub pracowników administracji 

i obsługi.
11. Nierespektowanie  zapisów  statutowych  dotyczących  korzystania  z 

urządzeń telekomunikacyjnych.

NIEODPOWIEDNIE

1. Lekceważenie obowiązków szkolnych:
2. brak działań zmierzających do poprawy wyników w nauce,
3. bardzo częste spóźnienia,
4. od  41  do  80  godzin  nieusprawiedliwionych  (środki  zaradcze 

nieskuteczne),
5. unikanie prac kontrolnych.
6. Aktywność:
7. brak udziału w życiu klasy i szkoły.
8. Brak kultury osobistej:
9. uwłaczanie godności drugiego człowieka,
10. ubliżanie,
11. wulgarne słownictwo,
12. arogancja w stosunku do nauczycieli i uczniów,
13. niesubordynacja w stosunku do nauczycieli,
14. palenie papierosów na terenie i w sąsiedztwie szkoły,
15. Nierespektowanie  zapisów  statutowych  dotyczących  korzystania  z 

urządzeń telekomunikacyjnych.



NAGANNE

1. Jawne lekceważenie obowiązków szkolnych:
2. powyżej 81 godzin nieusprawiedliwionych; +/- 50% nieusprawiedliwionej 

nieobecności w semestrze (środki zaradcze nie przynoszą rezultatów),
3. nagminne unikanie prac kontrolnych,
4. bardzo liczne spóźnienia.
5. Całkowita bierność – brak udziału w życiu klasy i szkoły
6. Rażący brak kultury osobistej
7. wulgarne słownictwo,
8. demoralizujący wpływ na grupę rówieśniczą,
9. brutalne zachowanie (np. zastraszanie,  stosowanie przemocy fizycznej  i 

psychicznej),
10. rozpowszechnianie środków odurzających,
11. szkalowanie,lżenie,
12. stosowanie używek,
13. naruszanie dyscypliny, przepisów bezpieczeństwa i higieny,
14. zagrożenie bezpieczeństwa i życia innych,
15. niszczenie mienia.

10. Sytuacje szczególne:
1) godziny  nieusprawiedliwione  obniżają  ocenę  zachowania  bez  względu  na  punkty 

dodatnie, jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia:
a) 40 godzin – otrzymuje ocenę poprawną oraz naganę wychowawcy klasy;
b) 41 -80 godzin – otrzymuje ocenę nieodpowiednią oraz naganę dyrektora szkoły, a 

wychowawca powiadamia rodziców;
c) 11. +/- 50% nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze, jest to podstawa do 

skreślenia z listy uczniów.
11. W  ważnych  i  uzasadnionych  przypadkach  wychowawca  klasy  może  obniżyć  lub 

podwyższyć uczniowi ocenę z zachowania. 
12. W przypadkach wyjątkowych wykroczeń (kradzież, pobicie, naruszenie norm prawnych) 

uchwałą rady pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną.
10. Uczeń,  który w jednej  szkole  otrzymał  co  najmniej  dwa razy z  rzędu naganną ocenę 

zachowania,  mimo  iż  uzyskał  klasyfikacyjne  oceny  roczne  wyższe  od  oceny 
niedostatecznej  może  uchwał  rady  pedagogicznej,  nie  otrzymać  promocji  do  klasy 
wyższej lub ukończyć szkoły.

§ 14
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 

tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 
jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 
przepisy (§ 126 ust. 6 pkt 1 Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:



1) frekwencja  na  zajęciach  z  danego  przedmiotu  nie  niższa  niż  80%  (z  wyjątkiem 
długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych 

niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie  z wszystkich oferowanych przez nauczyciela  form poprawy,  w tym – 

konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń  ubiegający  się  o  podwyższenie  oceny  zwraca  się  z  pisemną  prośbą  w  formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. W  przypadku  spełnienia  przez  ucznia  wszystkich  warunków  z  ust.  4,  nauczyciel 
przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5 prośba 
ucznia  zostaje  odrzucona,  a  wychowawca  lub  nauczyciel  odnotowuje  na  podaniu 
przyczynę jej odrzucenia.

8. Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym 
posiedzeniem  rady  pedagogicznej  przystępuje  do  przygotowanego  przez  nauczyciela 
przedmiotu  dodatkowego  sprawdzianu  pisemnego,  obejmującego  tylko  zagadnienia 
ocenione poniżej jego oczekiwań.

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony 
do dokumentacji wychowawcy klasy.

10. Poprawa  oceny  rocznej  może  nastąpić  jedynie  w  przypadku,  gdy  sprawdzian  został 
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11. Ostateczna ocena roczna nie może być  niższa od oceny proponowanej,  niezależnie od 
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 15
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

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

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia  niesklasyfikowanego  z powodu nieobecności  nieusprawiedliwionej 
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna  może wyrazić 
zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.  Wyrażenie  zgody  może  nastąpić  w  sytuacji,  gdy 
wychowawca  przedstawi  nieznane,  ale  wiarygodne  przyczyny  nieusprawiedliwionej 
nieobecności  ucznia  lub przyczynę  braku usprawiedliwień  nieobecności.  W przypadku 
braku  zgody  rady  pedagogicznej  uczeń  nie  jest  promowany  do  klasy  programowo 
najwyższej lub nie kończy szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek nauki lub 



obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora szkoły na 
zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

6. Uczeń spełniający obowiązek nauki lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 
egzaminu  sprawdzającego  z  wychowania  fizycznego  oraz  dodatkowych  zajęć 
edukacyjnych.  Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.  W dokumentacji 
nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „nieklasyfikowany”  albo 
„nieklasyfikowana”.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem egzaminu, 
zajęć  komputerowych,  informatyki  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach,  o których mowa w ust.  3.  i  4.  przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 
nauki  poza  szkołą,  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który 
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki lub obowiązku nauki poza szkołą. 
W skład komisji wchodzą:

12. dyrektor szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji;

13. nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy.

14. Przewodniczący  komisji,  o  której  mowa  w  ust.  11  uzgadnia  z  uczniem  oraz  jego 
rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  uczeń  może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

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

16. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający 
imiona i  nazwiska nauczycieli,  o których mowa w ust.  10 lub skład komisji,  o której 
mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.  Do  protokołu  dołącza  się 
pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

18. Uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena  z  zajęć  edukacyjnych  jest 
ostateczna.

19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 16
EGZAMIN POPRAWKOWY



1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z 
których  to  przedmiotów  egzamin  powinien  mieć  przede  wszystkim  formę  zadań 
praktycznych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych w pierwszej połowie ferii 

letnich i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:
7. dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  inne  kierownicze  stanowisko  -  jako 

przewodniczący komisji;
8. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
9. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  -  jako 

członek komisji.
10. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym.  Stopień trudności pytań  powinien odpowiadać 
wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze 
specjalnymi  trudnościami  w  nauce,  pytania  egzaminacyjne  powinny  uwzględniać 
możliwości psychofizyczne ucznia.

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

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
przez komisję.

13. Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
15. Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić  w terminie 7 dni od dnia 
przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli 
uznają,  że ocena z egzaminu poprawkowego została  ustalona niezgodnie z  przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

17. W  przypadku  stwierdzenia,  że  ocena  z  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor szkoły 
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna.



§ 17
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie)  mogą zgłosić  zastrzeżenia  do dyrektora 
szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została 
ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć 
edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu 
ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i 
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 
danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:
4. dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  inne  kierownicze  stanowisko  -  jako 

przewodniczący komisji;
5. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
6. dwóch nauczycieli  z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, 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.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych,  która może być  zmieniona  w wyniku egzaminu 
poprawkowego.

10. Z prac komisji  sporządza  się  protokół  zawierający skład komisji,  termin  sprawdzianu, 
zadania  sprawdzające,  wynik  sprawdzianu  oraz  ustaloną  ocenę.  Protokół  stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Do protokołu,  o  którym mowa w pkt.  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu, o którym 
mowa w pkt.  2,  w wyznaczonym terminie,  może przystąpić  do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 18
PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń,  który w jednej  szkole  otrzymał  co  najmniej  dwa razy z  rzędu naganną ocenę 
zachowania,  mimo,  iż  uzyskał  klasyfikacyjne  oceny  roczne  wyższe  od  oceny 



niedostatecznej  może  uchwałą  rady  pedagogicznej  nie  otrzymać  promocji  do  klasy 
wyższej lub ukończyć szkoły, gdy:
1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
3) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
4) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie 
zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednego  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod 
warunkiem,  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 
laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych 
celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 
ustaleniu  albo  uzyskaniu  oceny  klasyfikacyjnej  niższej  niż  ocena  celująca  następuje 
zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

6. Uczeń realizujący obowiązek nauki  poza szkołą nie jest  klasyfikowany z wychowania 
fizycznego  oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych.  Uczniowi  nie  wystawia  się  oceny 
zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych zachowania nie 
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 19
ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 
zależnie  od  wyników  klasyfikacji  rocznej,  otrzymuje  świadectwo  szkolne  promocyjne 
potwierdzające  uzyskanie  lub  nieuzyskanie  promocji  do  klasy  programowo  wyższej. 
Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

2. Uczeń,  który  otrzymał  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem, 
otrzymuje  świadectwo  szkolne  promocyjne  potwierdzające  uzyskanie  promocji  z 
wyróżnieniem.

3. Uczeń, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

krajowym lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie 
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną (nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na 
poziomie niższej oceny).

5. Szkoła,  na  wniosek  ucznia  lub  rodzica  wydaje  zaświadczenie  dotyczące  przebiegu 
nauczania.


