
 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5  

W GDAŃSKU 
 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 obowiązujące od dnia 01.09.2022r. 
 

Na podstawie: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. 2015, 

poz. 843 z późniejszymi zmianami), 

• statutu ZSO nr 5 w Gdańsku, 

 

wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2022 r. poniższe zasady oceniania obowiązujące uczniów i 

nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 – IV LO z OMS w Gdańsku. 

 

SPIS TREŚCI: 

 

ROZDZIAŁ I Cele i zakres oceniania 

ROZDZIAŁ II Zasady osiągnięć edukacyjnych 

ROZDZIAŁ III Zasady bieżącego oceniania 

ROZDZIAŁ IV Ogólne kryteria wystawiania ocen 

ROZDZIAŁ V Zasady oceniania zachowania uczniów 

ROZDZIAŁ VI Klasyfikowanie uczniów 

ROZDZIAŁ VII Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego  

ROZDZIAŁ VIII Ogólne procedury monitorowania i ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 
ROZDZIAŁ I 

CELE I ZAKRES OCENIANIA 

§ 1 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć szkolnych uczniów jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli: 

1. osiągnięć edukacyjnych, czyli poziomu i   postępów w opanowaniu przez uczniów   wiadomości    i umiejętności  

w  stosunku   do   wymagań  edukacyjnych   wynikających  z   podstawy   programowej i realizowanych w 

szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowania oceny w wyniku spełnienia 

tych wymagań; 

2. zachowania ucznia w szkole i poza szkołą, czyli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach      w tym 

zakresie, 

2. udzielanie 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 zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

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

6. przygotowanie ucznia do egzaminów zewnętrznych. 

§ 3 

Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego i oceniającego. 

§ 4 
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Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli, w oparciu o podstawę programową wymagań edukacyjnych niezbędnych   do    

uzyskania    poszczególnych    śródrocznych    i rocznych    ocen    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania według skali     i w 

formach określonych niniejszym dokumentem, 

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6. ustalenie warunków i trybu  uzyskania  wyższych, niż przewidywane,  rocznych ocen  klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach   i 

trudnościach ucznia w nauce. 
 

§ 5 

Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ II 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 6 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu) informują 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania  zachowania  są  udostępniane do wglądu  

uczniom  i rodzicom  (prawnym  opiekunom)  na  terenie  szkoły  –   w bibliotece  szkolnej   i u dyrektora szkoły 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń pełnoletni nie ma prawa zastrzec 

wglądu do jego ocen i frekwencji rodzicom lub jego prawnym  opiekunom (  których  miał przed uzyskaniem 

pełnoletniości). 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń otrzymuje 

do wglądu na zajęciach. Rodzice mogą zapoznać się z nimi na terenie szkoły, w czasie zebrań i konsultacji, 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ocenę 

ustnie lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie. Nauczyciel wystawiający pisemne 

uzasadnienie oceny niedostatecznej może określić w terminie późniejszym działania w celu jej poprawy. 

Dokonuje ich na podstawie pisemnej deklaracji ucznia, w której określa on, co i kiedy zamierza zrobić, aby 

poprawić ocenę niedostateczną. 

§ 7 

1. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie z wewnątrzszkolnymi 

kryteriami oceniania, 

2. Realizowanie przez ucznia w danym roku szkolnym zajęć edukacyjnych z języka polskiego, matematyki i 

języka obcego nowożytnego, na poziomie podstawowym i  rozszerzonym,  skutkuje  uzyskaniem  przez ucznia 

jednej oceny śródrocznej i rocznej, ustalanej w sposób określony w par. 16 ust. 12 ZWO, przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia na poziomie podstawowym. 

3. W szkole prowadzone jest również kształcenie na podstawie modułowego programu nauczania. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z danego  modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia  ze 

wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do danego modułu. Oceny z 

poszczególnych jednostek modułowych ustala się według skali określonej w paragrafie 9 ZWO. 
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5. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów nauczanych  w 

module określa załącznik do ZWO. 

 

§ 8 

Oceny dzielą się na: 

1. bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych; 

2. śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnych planach nauczania i ustalenie ocen zwanych śródrocznymi a także ustalenie 

śródrocznej (przewidywanej na koniec roku szkolnego) oceny zachowania; klasyfikację śródroczną 

przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego; 

3. roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania. 

4. Końcowe – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia na danym etapie edukacji i obejmujące: 

a)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

najwyższej, 

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w 

klasach programowo niższych w szkole danego typu 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 
§ 9 

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

 
 

Stopień 
Oznaczenie 

cyfrowe 
Skrót literowy 

celujący 6 cel. 

bardzo dobry 5 bdb. 

dobry 4 db. 

dostateczny 3 dst. 

dopuszczający 2 dop. 

niedostateczny 1 ndst.. 

 
2. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego ocenę) oraz „–” 

(obniżającego ocenę) z wyłączeniem oceny niedostatecznej. 

3. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane są w pełnym brzmieniu. Oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

5. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną 

śródroczną i roczną. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

§ 10 

 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

możliwości psychofizycznych ucznia: St
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a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie 

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

niepełnosprawnych   oraz   niedostosowanych   społecznie   –    w    szkołach    i    oddziałach    

ogólnodostępnych lub integracyjnych, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie treści tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do  uczniów  w  normie  intelektualnej,  którzy  mają  trudności  w  

przyswajaniu  treści  nauczania,  wynikające  ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno–motorycznego i 

poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. (punkt 2.), 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa powyżej, który objęty jest pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną  w  szkole  na  podstawie  rozpoznania  indywidualnych   potrzeb   rozwojowych   i   

edukacyjnych  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 

 

3.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  muzyki  i  zajęć  artystycznych  należy  w  szczególności  brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

§ 11 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, 

informatyki, drugiego języka obcego. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wydanej 

przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. 

3. Uczeń może być klasyfikowany z zajęć, z których był zwolniony, w przypadku, gdy okres zwolnienia nie jest zbyt 

długi, a tym samym umożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

4. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i informatyki wystawione przez lekarza na cały semestr musi być 

dostarczone do dyrekcji szkoły najpóźniej do końca września – na I półrocze – lub do końca stycznia na II półrocze 

roku szkolnego. Zwolnienie wystawione w trakcie półrocza musi być dostarczone w terminie 2 tygodni od 

pierwszej nieobecności z powodu choroby. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,   z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergena, z nauki drugiego języka 

obcego do końca danego etapu edukacji. Zwolnienie na okres krótszy niż dany etap edukacji jest niedopuszczalne. 

Czas zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nie może być dłuższy niż dany etap edukacji, gdyż 

upoważnienie do zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego ma  dyrektor danej szkoły, do której uczęszcza 

uczeń, 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania  fizycznego, informatyki i drugiego języka obcego          w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

§ 12 

1.  Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik elektroniczny, arkusz ocen, świadectwo  

ukończenia danej klasy i świadectwo ukończenia szkoły. 

2. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym opiekunom): 

a) w czasie klasowych zebrań wychowawcy z rodzicami (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku 

szkolnego), 

b) w czasie indywidualnych spotkań wychowawcy z rodzicami (w miarę potrzeb), 

c) w czasie indywidualnych spotkań, w terminie uzgodnionym wspólnie pomiędzy nauczycielem i rodzicem 

(prawnym opiekunem), 

d) pisemnie: poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego lub dziennika elektronicznego. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznawać  się  z  wynikami  w nauce  i zachowaniem dziecka w 

szkole poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł informacji ( ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 

w dzienniku elektronicznym). 
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4. Rodzice mają obowiązek skontaktować się z wychowawcą i dyrektorem szkoły na ich prośbę. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA 

§ 13 

Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. Uczniowie są oceniani zgodnie z zasadami pomiaru 

dydaktycznego. 

§ 14 

1.  Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w sposób zróżnicowany, na podstawie: 

a) pisemnych prac uczniowskich, 

b) testów, 

c) sprawdzianów, kartkówek, 

d) odpowiedzi ustnych, 

e) prac wytwórczych, 

f) projektów, 

g) ćwiczeń praktycznych, 

h) prac domowych, 

i) obserwacji, 

j) próbnych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, 

k) sprawdzianów diagnozujących (ale tylko na koniec określonego roku szkolnego), 

l) samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 

 
 

2.  Uczeń powinien mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe w półroczu z przedmiotu, aby móc mu wystawić ocenę 

śródroczną lub roczną. 

§ 15 

1. Uczeń powinien być przygotowany do zajęć z zakresu ostatnich trzech lekcji lub bieżącego działu, jeżeli ta wiedza 

niezbędna jest do prawidłowej realizacji podstawy programowej z danego obszar nauczania. 

2. Uczeń może być wyjątkowo nieprzygotowany – 1 raz w semestrze w przypadku zajęć z przedmiotów 

realizowanych w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo i 2 razy w semestrze w przypadku zajęć z przedmiotów 

realizowanych  w  wymiarze  powyżej  2  godzin  tygodniowo.   Fakt   nieprzygotowania   zawsze   zgłasza   przed 

zajęciami. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych ani prac zadawanych z wyprzedzeniem minimum 1 

tygodnia. Nauczyciel odnotowuje ten fakt stosownym zapisem w dzienniku. 

3. Uczeń nieobecny do 4  dni  (w  jednym  ciągu  -  nieobecność  usprawiedliwiona)  może  być  nieprzygotowany do 

zajęć 1 dzień, jeżeli w czasie jego nieobecności odbywały się dane zajęcia. Przy dłuższych nieobecnościach 

(powyżej 4 dni) indywidualnie ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości (proporcjonalnie do okresu 

nieobecności). Informacja o tym powinna znaleźć się w zeszycie uczniowskim lub dzienniku elektronicznym. Przez 

termin nieprzygotowanie rozumie się: brak pracy domowej, nieznajomość treści obejmujących ostatnie zajęcia, 

brak przyborów koniecznych do pracy na lekcji. 

4.  Każdy pisemny sprawdzian (1–2 godz.) jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i musi być zapowiedziany z 

tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku elektronicznym. W ciągu tygodnia mogą być 

przeprowadzone dla danej klasy nie więcej niż 3 sprawdziany. Jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian. 

Nie dotyczy to sprawdzianów, „przekładanych” przez nauczyciela na prośbę uczniów. 

5. Kartkówki (10 – 15 minutowe) obejmujące treści nauczania z ostatnich trzech lekcji, mogą być przeprowadzane 

bez uprzedzenia i nie podlegają poprawie. Kartkówki nie mogą być jedyną podstawą wystawienia oceny 

semestralnej. 

6. Sprawdzone,  ocenione  oraz  opatrzone  komentarzem  prace  pisemne  uczniowie  otrzymują  od   nauczyciela do 

wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. 

7. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom 

(prawnym opiekunom) w czasie ustalonych harmonogramem spotkań z rodzicami i konsultacji oraz wyjątkowo  w 

innym, uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

8. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce (nieobecność nieusprawiedliwiona lub 

trwająca mniej niż 5 dni) musi przystąpić do napisania tego sprawdzianu lub kartkówki na najbliższej lekcji po 

powrocie do szkoły. 

9. Uczeń nieobecny powyżej 4 dni, który ma nieobecność usprawiedliwioną zgodnie z §76p.17 Statutu Szkoły, pisze 

zaległy sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę w najbliższym terminie (do 7 dni) uzgodnionym z nauczycielem. 
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10. Każdy sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka napisaną na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić jeden 

raz. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu tygodnia, od dnia podania uczniom informacji o ocenach z 

danego sprawdzianu lub kartkówki, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. Ocena z poprawy sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki nie niweluje oceny z pierwszego terminu pracy. W 

przypadku, gdy uczeń uzyska z poprawy sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki ponownie ocenę 

niedostateczną, nauczyciel wpisuje X w drugim terminie, co oznacza, że uczeń przystąpił do poprawy, ale bez 

efektu. Ocenę wyższą wpisuje się do dziennika elektronicznego z wagą:   

o w 2 punkty wyższą porównaniu z pierwszym terminem. Oprócz ocen uczeń może otrzymywać plusy i minusy, 

zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

12. Na ferie i dłuższe okresy wolne od zajęć dydaktycznych nie zadaje się prac domowych. 

13. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych, jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

14. Szczegółowe zasady i kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych  przez 

nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania. 

15. Uczestniczenie ucznia w sprawdzianie wiedzy z całego okresu nauczania i testach diagnostycznych jest 

obowiązkowe. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową z takich egzaminów z danego przedmiotu. Jest ona 

przeliczana z wyniku procentowego według kryteriów oceniania ustalonych przez nauczyciela danego  przedmiotu 

i może mieć wpływ na ustalenie oceny śródrocznej i rocznej. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej 

ucznia w miejscu oceny wpisywane jest nb,. 

16. Kwestia możliwości lub obowiązku napisania lub poprawy zapowiedzianych kartkówek, może być przez 

nauczyciela danego przedmiotu uregulowana w przedmiotowym systemie oceniania. 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

OGÓLNE KRYTEIA WYSTAWIANIA OCEN 

§ 16 

Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów: 

 
1.  Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

posiada wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę programową przewidzianą do realizacji w danej klasie, 

samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne   uzdolnienia,  biegle  posługuje  się  zdobytymi   wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. Proponuje 

rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. Uczeń z inicjatywą, pomysłowy, podejmuje z własnej woli (lub inicjuje) różne 

pozytywne, zgodne z celami edukacyjnymi szkoły, przedsięwzięcia. 

 
2.  Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 

opanował zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową z przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie   

posługuje   się   zdobytymi   wiadomościami, rozwiązuje   samodzielnie   problemy   teoretyczne i praktyczne objęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. Uczeń nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach, czasem 

wykazuje własną inicjatywę. 

3. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową z przedmiotu w danej klasie, poprawnie 

stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Prawidłowo 

posługuje się pojęciami i terminami. Jasno formułuje wypowiedzi, dobrze je argumentuje, wnioskuje i uogólnia. 

 

4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie zawartych w 

podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

 
5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu podstawy programowej, jednak niewykluczające możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 
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6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny 

dopuszczającej – nie opanował podstawy programowej z przedmiotu w zakresie przewidzianym dla danej klasy. 

7. W dzienniku elektronicznym średnia ocen w II półroczu będzie odzwierciedlała wszystkie oceny cząstkowe 

otrzymane przez ucznia w I i II półroczu. 

8. Średnią ważoną ocen na koniec pierwszego półrocza oraz oceny rocznej, dziennik elektroniczny oblicza w 

następujący sposób: 

6*S1 + 4*S2 +3*O + 2*K + 1*SA 

                                                        n*6 + m*4 + p*3 + l*2 + k*1 

gdzie: 

S1- suma ocen ze sprawdzianów z wagą 6, 

S2 – suma ocen ze sprawdzianów z wagą 4, 

K – suma ocen z kartkówek 

O – suma ocen np. z odpowiedzi ustnych, 

SA – suma ocen z innych form aktywności. 

 

Liczby: 6, 4, 2 to wagi ocen przyjęte w następujący sposób: 
sprawdziany – waga 6 lub 4, 

kartkówki – waga 2  

 

inne formy aktywności uczniów (aktywność na lekcji, prace domowe, referaty, praca na lekcji itp.) – waga 1, 

n – liczba ocen z wagą 6,  

m – liczba ocen z wagą 4,  

k – liczba ocen z wagą 1. 

l – liczba ocen z wagą 2 

p – liczba ocen z wagą 3 

 

Dopuszcza się wartości innych wag w ramach przedmiotowych systemów oceniania ze względu na specyfikę 

przedmiotu (nie wyższe niż 6) dla pozostałych formy aktywności uczniów np. aktywność na lekcji, prace 

domowe, referaty, praca na lekcji itp 

 

9. Progi średniej ważonej wyznaczają orientacyjnie oceny półroczne i roczne: 

• gdy średnia ważona mniejsza niż 2,0 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę niedostateczną, 

• gdy średnia ważona jest równa 2,0 i mniejsza niż 2,75 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę dopuszczającą 

• gdy średnia ważona jest równa 2,75 i mniejsza niż 3,75 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę dostateczną, 

• gdy średnia ważona jest równa 3,75 i mniejsza niż 4,50 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę dobrą, 

• gdy średnia ważona jest równa 4,50 i mniejsza niż 5,25 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę bardzo dobrą, 

• gdy średnia ważona jest równa i wyższa od 5,25 – uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę celującą. 

Ocenę półroczną i roczną z danych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel danego przedmiotu i on decyduje o wysokości 

oceny 

10. Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę: 

• dopuszczającą, gdy uzyska co najmniej 40% punktów; 

• dostateczną, gdy uzyska co najmniej 55% punktów; 

• dobrą, gdy uzyska co najmniej 70% punktów; 

• bardzo dobrą, gdy uzyska co najmniej 85% punktów; 

• celującą, gdy uzyska co najmniej 95% punktów. 

 

11. Ustala się następujące skróty i zapisy dopuszczalne w dokumentacji szkolnej – dzienniku  elektronicznym 

• X – uczeń przystąpił do poprawy sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w drugim terminie i otrzymał ocenę 

ponownie ocenę niedostateczną wówczas w dzienniku pojawia się zapis 1/X – ocenę uzyskaną z poprawy 

sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki zapisuje się w oddzielnych kolumnach,  

• 1/ocena - uczeń przystąpił do poprawy sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki i uzyskał ocenę wyższą niż 

niedostateczny (uzyskaną przez ucznia ocenę zapisuje się w oddzielnej kolumnie z wagą ustaloną w § 15 pkt 11 

Statutu) 

• np. - uczeń zgłosił nieprzygotowanie, 

• K– kartkówka (ocena wpisana w dzienniku na zielono), 

• S - sprawdzian (ocena wpisana do dziennika na czerwono), 

• Nb – uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce lub pracy na lekcji 

• O – odpowiedź ustna itp. 
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12. Uczęszczanie przez ucznia na zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego zarówno    na 

poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym, skutkuje uzyskaniem jednej oceny półrocznej i rocznej z 

danego przedmiotu ustalanej przy użyciu poniższego wzoru: 

 
 

(0,6 x Pp + 1,0 x Pr) :1,6 

 

gdzie: 

0,6 - oznacza wagę przypisaną poziomowi podstawowemu, 

1,0 - oznacza wagę przypisaną poziomowi rozszerzonemu, 

Pp- oznacza średnią ważoną uzyskaną przez ucznia na poziomie podstawowym zgodnie z par.16 ust.7 WSO, 

Pr- oznacza średnią ważoną uzyskaną przez ucznia na poziomie rozszerzonym wyliczoną zgodnie z par. 16 ust. 

7 WSO, 

13. Do obliczonej na podstawie powyższego  wzoru  średniej  ważonej  uzyskanej  z  przedmiotów  realizowanych na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym mają zastosowanie progi średniej ważonej zgodnie z §16 ust. 10 ZWO. 

14. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny półrocznej i rocznej z przedmiotu realizowanego jednocześnie na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym jest uzyskanie przez ucznia zarówno z części podstawowej jak i 

rozszerzonej oceny pozytywnej. 

 
 

 
 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

§17 

1. Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, w szczególności: 

 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) noszenie odpowiedniego umundurowania (określonego odrębnym regulaminem). 

 

2. Rodzic powinien w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym podejmować działania mające na celu 

poprawę zachowania ucznia i uzyskanie przez niego jak najwyższej oceny zachowania na danym etapie kształcenia. 

§ 18 

1.  Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej 

skali: wzorowe – wz. 
bardzo dobre – bdb. 

dobre – db. 

poprawne - pop. 

nieodpowiednie – ndp. 

naganne – ng. 

§ 19 

1.     Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie  ma  wpływu  na  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję    do 

klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: 

a)  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. 

§ 20 

Tryb ustalania oceny z zachowania 

 

1. Ocenę zachowania otrzymuje uczeń na koniec każdego półrocza – ocenę śródroczną oraz ocenę roczną. 

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu: 

a) opinii innych nauczycieli (zawartych w arkuszu propozycji ocen z zachowania (załącznik nr 1), pracowników 

szkoły oraz zbieranych przez cały rok informacji o uczniu, 
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b) uczniów danego oddziału 

c) samooceny dokonanej przez ucznia (za pomocą ankiety). 

 
3. 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 specjalnego kształcenia albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 

       – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena  zachowania  ucznia   ustalona  przez   wychowawcę,  zgodnie  z  powyższą  procedurą,  jest  ostateczna,   z 

zastrzeżeniem § 22 ZWO. 

5. Ocena śródroczna, jest przewidywaną oceną roczną. 

6. W ciągu trzech dni od daty spotkania z rodzicami, na którym poinformowano o ocenie śródrocznej zachowania, uczeń 

lub jego rodzice mogą wystąpić do wychowawcy o wskazanie trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

zachowania. Fakt ten (poświadczony datą) odnotowuje wychowawca w swojej dokumentacji. 

7. W terminie do 7 dni od zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

śródrocznej zachowania wychowawca zobowiązany jest przedstawić uczniowi warunki uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny rocznej zachowania w formie pisemnej, tj. zachowań i postaw, jakie powinien reprezentować 

uczeń, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocena zachowania. Fakt ten (poświadczony datą) odnotowuje 

nauczyciel w swojej dokumentacji, odbiór wymagań potwierdza uczeń (rodzic) swoim podpisem. 

8. Spełnienie przez ucznia wymagań na wyższą niż przewidywana ocena zachowania skutkuje wystawieniem wyższej 

oceny rocznej zachowania. 

9. Pogorszenie   zachowania   w   drugim  półroczu skutkuje   obniżeniem   przewidywanej   (śródrocznej)   oceny 

zachowania na zakończenie roku szkolnego. 

10. Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania, uwzględniane przez wychowawcę przy jej wystawianiu, 

obejmują: 

a) średnią wynikającą z ocen wystawionych przez wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie w skali od 1 

do 6 (załącznik nr 1), 

b) samoocenę ucznia w skali od 1 do 6 na podstawie ankiety (załącznik nr 2 ), 

c) frekwencję na podstawie dziennika lekcyjnego: 

 

Frekwencja ucznia 

w % 

Ilość punktów uzyskanych 

za frekwencję 

Dopuszczalna ilość godzin 

nieusprawiedliwionych 
95%- 100% 6 10 

85%- 94% 5 20 

75%- 84% 4 30 

65%- 74% 3 40 

55%- 64% 2 50- 80 

54%- 0 1 powyżej 80 
 

W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności (spowodowanej chorobą, sytuacją losową) nauczyciel 

wychowawca  może  podwyższyć  ocenę  za  frekwencję.  Uczeń  pełnoletni  może  usprawiedliwiać  nieobecności   

na zajęciach jedynie stosownym zaświadczeniem lekarskim lub odpowiednim dokumentem urzędowym. Podstawą 

do usprawiedliwienia absencji ucznia jest również usprawiedliwienie napisane przez rodzica lub prawnego 

opiekuna. W sytuacji, gdy uczeń ma określony poziom frekwencji, w danym przedziale procentowym, ale 

przekroczył ilość dopuszczalnych godzin nieusprawiedliwionych z danego przedziału, otrzymuje ocenę 

cząstkową za frekwencję, która odpowiada niższemu przedziałowi. 

 
 

11. Ocena śródroczna brana jest pod uwagę do wystawienia przewidywanej oceny rocznej. 

12. Ocena śródroczna i roczna zachowania ucznia wynika ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych: 

 
Nazwisko i imię ucznia:  

ocena wystawiona przez nauczycieli  

ocena wystawiona przez ucznia  

ocena za frekwencję  

ocena śródroczna (w przypadku oceny 

końcowej) 

 

średnia arytmetyczna 

ocena ze sprawowania wynikająca ze skali 

ocen 

 

 
 

 

Skala ocen z zachowania: 
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Ocena Punkty wynikające 

ze średniej arytmetycznej 

wzorowe 5,5- 6 

bardzo dobre 4,5- 5,4 

dobre 3,5- 4,4 

poprawne 2,5- 3,4 

nieodpowiednie 1,5- 2,4 

naganne 0- 1,4 

 
13. Nauczyciel wychowawca ma prawo podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania, biorąc pod uwagę pochwały lub 

nagany ucznia. 

 

14. Na życzenie rodzica wychowawca zobowiązany jest, w terminie trzech dni od daty otrzymania pisemnej prośby, 

przedstawić pisemne uzasadnienie oceny zachowania. 

 

§ 21 

Przy wystawianiu oceny  zachowania czynnikami przeważającymi w jej określaniu są: 

1. godziny nieusprawiedliwione (wagary). Uczeń, który ma nieusprawiedliwione w semestrze 100 godzin i więcej, 

nie może otrzymać wyższej oceny z zachowania niż nieodpowiednia, 

2. postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, 

3. stosunek do obowiązków szkolnych, 

4. uleganie nałogom, 

5. przestrzeganie regulaminu umundurowania. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze od Dyrektora Szkoły naganę, 

za nie przestrzeganie regulaminu umundurowania, nie może otrzymać wyższej oceny z zachowania niż 

nieodpowiednia.§ 22 

Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, 

nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. 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. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d. pedagog lub psycholog, 

e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f. przedstawiciel RADY RODZICÓW (KOMITETU RODZICIELSKIEGO). 

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

5. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
ROZDZIAŁ VI 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

§ 23 

 
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego. Pierwsze półrocze  kończy się najpóźniej w grudniu. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w tygodniu 

poprzedzającym ferie letnie. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na określonym w szkolnym planie nauczania podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
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§ 24 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na podstawie co najmniej trzech ocen bieżących, 

wystawianych systematycznie podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

4. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana wyłącznie na podstawie średniej ważonej  

5. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uprawniony do wystawiania ocen klasyfikacyjnych jest nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna, ustalona zgodnie z postanowieniami ZWO oraz ocena z egzaminu poprawkowego, może 

być zmieniona jedynie po złożeniu odwołania od procedury wystawienia tej oceny Na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacją na koniec I półrocza lub radą klasyfikacją na koniec roku, uczniowie są poinformowani o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu, Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku elektronicznym. 

7. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną na koniec I półrocza lub radą klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego, 

wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia (prawnych opiekunów) na spotkaniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu. Obecność 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na spotkaniu jest obowiązkowa i musi być potwierdzona podpisem na liście 

obecności. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na tym spotkaniu, ma on obowiązek skontaktować  

się z wychowawcą, sekretariatem lub dyrektorem szkoły w celu otrzymania informacji  o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu swojego dziecka, w terminie do 3 dni od daty spotkania. W przypadku braku 

zainteresowania ze strony rodziców (prawnych opiekunów) wynikami edukacyjnymi ucznia, wychowawca powiadamia o 

zagrożeniu oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem rodziców (prawnych opiekunów) listownie (list polecony). Wiążące 

jest także, w przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu, powiadomienie w postaci wpisu 

informacji w dzienniku elektronicznym. 

 
§ 25 

Tryb i warunki odwołania od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) poprzez możliwość dostępu do dziennika elektronicznego mają 

możliwość bieżącej kontroli przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec I i II półrocza. Jeżeli 

średnia arytmetyczna, wynikająca ze średnich ważonych obu semestrów, jest niewiele mniejsza niż średnia 

upoważniająca do otrzymania oceny wyższej niż przewidywana, uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo 

zgłosić chęć uzyskania przez ucznia oceny wyższej niż przewidywana. 

 
2. Najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza w formie 

pisemnej do nauczyciela  chęć uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana oceny rocznej z jego przedmiotu. 

 
3. W ciągu trzech dni od zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców chęci uzyskania wyższej niż przewidywania oceny 

rocznej nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić czy uczeń spełnia warunki umożliwiające mu uzyskanie wyższej niż 

przewidywana oceny rocznej 

 
4. Ocena klasyfikacyjna roczna, ustalona zgodnie z postanowieniami ZWO oraz ocena z egzaminu poprawkowego, może 

być zmieniona jedynie po złożeniu odwołania od procedury wystawienia tej oceny  

5. Warunki przestrzegania procedury wystawienia oceny rocznej: 

a) Uczeń na początku roku szkolnego (wrzesień) został zapoznany z zapisami ZWO i ZPO 

b) Uczeń napisał wszystkie prace pisemne z danego przedmiotu (sprawdziany, zapowiedziane kartkówki, testy 

diagnostyczne, próbne testy maturalne, pisemne prace długoterminowe obowiązkowe dla każdego ucznia) w 

pierwszym terminie lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności – napisał je w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem oraz przystąpił w terminach wyznaczonych przez nauczyciela do ich poprawy w przypadku 

uzyskania, z którejkolwiek z nich, oceny niedostatecznej  

c) Uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen zostają powiadomieni o 

przewidywanej ocenie rocznej 

 
6. Po ustaleniu, że uczeń spełnia łącznie powyższe warunki, nauczyciel danego przedmiotu niezwłocznie przedstawia 

uczniowi i jego rodzicom w formie pisemnej, wymagania edukacyjne, które musi spełnić, aby uzyskać wyższą niż 
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przewidywana ocenę roczną. 

 

 
7. Do trzech dni od daty powiadomienia ucznia (rodzica) o wymaganiach edukacyjnych na wyższą niż  przewidywana 

ocenę roczną, nauczyciel sprawdza czy uczeń spełnia powyższe wymagania zgodnie z przedmiotowym systemem 

oceniania poprzez przeprowadzenie stosownego pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia. Na tej 

podstawie nauczyciel decyduje o wystawieniu wyższej lub pozostawieniu przewidywanej oceny. Praca ucznia znajduje 

się w dokumentacji nauczyciela. Praca udostępniana jest uczniowi i jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły. 

 

 

 
§ 26 

1.  Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną z danego przedmiotu, ma obowiązek pisemnie podać 

powody, dla których nie udało mu się uzyskać pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z tego przedmiotu i co zamierza 

zrobić, aby uzupełnić braki w opanowaniu treści określonych w podstawie programowej. Na tej podstawie 

nauczyciel ustala sposób i harmonogram zaliczenia materiału z pierwszego półrocza. Uczeń może, ale nie musi 

skorzystać z możliwości zaliczenia materiału z pierwszego półrocza, w terminie określonym przez nauczyciela 

danego przedmiotu, w II półroczu. 

 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 

utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę  możliwości  stwarza  uczniowi  szansę   

uzupełnienia   braków,   indywidualizację   wymagań   edukacyjnych   oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia 

we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Wszelkie  czynności  i  działania  mające  na  celu  zapobieganie  niepowodzeniom  uczniów  są  odnotowywane  w 

dokumentacji szkolnej. 

 

§ 27 

Ocena klasyfikacyjna roczna (śródroczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 28 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

ocenę roczną celującą. 

 

§ 29 

Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i muszą być zgłoszone na piśmie. 

2.  W przypadku  stwierdzenia,  że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej (w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń) oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, zadania i pytania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

oceny. 
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8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna – z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (nie dotyczy to uczniów klasy programowo 

najwyższej). 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10.  Przywrócenie terminu następuje na podstawie pisemnego wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) złożonego w terminie do 7 dni od daty wyznaczonego terminu egzaminu. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów, dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania, ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/ 

prawnym opiekunom 

§ 30 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem §9) uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od 

stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem §22 ust. 2) oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (z 

zastrzeżeniem §18 ust.1 i 2). 
2. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o promowaniu do klasy programowo wyższej (semestru programowo 

wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tylko 

jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia; pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są obowiązkowe i zgodne ze 

szkolnym planem nauczania oraz realizowane w klasie programowo wyższej. Z tej możliwości rada pedagogiczna 

może skorzystać tylko w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po uwzględnieniu możliwości 

edukacyjnych ucznia. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

§ 31 

Uczeń  kończy  liceum,  jeżeli  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  otrzymuje  oceny  klasyfikacyjne     z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  

§ 32 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają szczegółowo odrębne przepisy. 

 

 
 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO 

§ 33 

1. Dyrekcja szkoły i nauczyciele – członkowie przeprowadzający egzaminy – zobowiązani są do stworzenia 

właściwych warunków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu oraz atmosfery korzystnej dla ucznia. 

2. Egzaminy  – klasyfikacyjny,  poprawkowy  – przeprowadzane są w  formie  pisemnej  i  ustnej,  zgodnie  

z zakresem wymagań w danej klasie. 

§ 34 

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalania 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 prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców 

(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem 

złożenia stosownego wniosku z uzasadnieniem. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 

program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

po złożeniu stosownej prośby i powinien się odbyć najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno –wychowawczych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, do którego przystępuje uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą, obejmuje tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne, gdyż wyłącznie oceny klasyfikacyjne z tych zajęć mają 

wpływ na promocję i ukończenie szkoły. 

7. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych, może zdać go w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Uczeń i rodzic muszą zostać poinformowani o wyznaczonym terminie egzaminu klasyfikacyjnego (pisemnie, 
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telefonicznie lub poprzez wpis do dziennika elektronicznego). 

9. Termin  egzaminów  klasyfikacyjnych  dla  ucznia   realizującego   indywidualny   tok   lub   program   nauki,  lub 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą wyznacza dyrektor szkoły (po konsultacji z 

uczniem lub jego rodzicami). 

10. Egzamin   klasyfikacyjny  powinien  składać  się  z   dwóch  części   –   pisemnej   i  ustnej   (nie  dotyczy  zajęć z 

wychowania fizycznego). 

11. Zestaw zadań przygotowuje nauczyciel nauczający danego przedmiotu w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, a 

zatwierdza dyrektor szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny nie może odbyć się w terminie przekraczającym 30 dni od dnia klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego przez 

dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – przewodniczący, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności : 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, a w przypadku powołania komisji skład 

komisji, 

b) termin egzaminu, 

c) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół 

dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 
18.  Na   wniosek   ucznia   lub   jego   rodziców/   prawnych   opiekunów,   dokumentacja   dotycząca   egzaminu 

 klasyfikacyjnego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania, ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom/ prawnym opiekunom 
 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna, semestralna ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa (zgodnie z trybem określonym w § 25). Zastrzeżenia 

należy zgłaszać do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu i poinformowania o ocenie. 

 
§ 35 

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, termin egzaminu poprawkowego ma obowiązek wyznaczyć 

dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Sam egzamin jest 

przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

2.  Zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza 

dyrektor szkoły.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z wyjątkiem  egzaminu 

z wychowania fizycznego. 

3.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – przewodniczący komisji, 

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący), 

• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako członek komisji). 

 

 

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

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. brak nauczyciela 

uczącego tego samego przedmiotu w szkole) dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela uczącego tego 

samego przedmiotu w innej szkole. Powołanie musi być uzgodnione z dyrektorem tej szkoły. 

5.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: informacje na temat składu 

komisji, terminu egzaminu, a także pytania egzaminacyjne,  wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.     Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół dołącza 
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       się do arkusza ocen ucznia. 

6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych wystawiona  w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona  niezgodnie    z przepisami 

prawa. Termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W przypadku 

stwierdzenia ,że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami praw dotyczącymi trybu 

jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę. W tym przypadku ustalona ocena jest ostateczna 

7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił z niewyjaśnionych przyczyn, nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 10.). 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego 

promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym      

w klasie programowo wyższej). 

10. Uczeń może otrzymać promocję warunkową w przypadku, kiedy: 

• obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał ocenę niedostateczną, są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej; 

• nie zdał egzaminu poprawkowego tylko z jednego przedmiotu; 

• wykazywał się bardzo dobrą frekwencją; 

• braki wywołane są deficytami, a nie lekceważącym stosunkiem do obowiązków szkolnych. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 

OGÓLNE PROCEDURY MONITOROWANIA I EWALUACJI 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

 
 

§ 36 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz podnoszenia jakości 

oceniania. 

2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele w odniesieniu do przedmiotowego 

systemu oceniania. 

3. Metody ewaluacji stosowane w szkole: 

a) rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów szkoły, 

b) arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów, 

c) arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, 

d) szkolne badania osiągnięć uczniów. 

4. Ewaluacji dokonuje się w terminach: 

a) na początku i na końcu etapu kształcenia, 

b) na bieżąco i podczas roku szkolnego (ewaluacja kształtująca), 

c) na koniec roku szkolnego (ewaluacja sumująca). 

5. Odbiorcami ewaluacji są członkowie RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODAICÓW oraz SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

6. Rada pedagogiczna  odpowiednią  uchwałą  może  wprowadzić,  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,  zmiany  

w WSO. 

 
 

 Załączniki do ZWO: 

1. Przedmiotowe wymagania edukacyjne (weryfikowane corocznie) 

2. Wzór arkusza propozycji oceny z zachowania wystawianej przez nauczycieli (zał. nr 1) 

3. Wzór ankiety – samooceny ucznia z zachowania 

4. Wzór protokołu posiedzenia komisji rozpatrującej odwołanie od oceny z zachowania 

5. Wzór protokołu posiedzenia komisji rozpatrującej odwołanie od oceny semestralnej lub rocznej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

6. Wzór protokołu egzaminu klasyfikacyjnego 

7. Wzór protokołu egzaminu poprawkowego 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia: 26.06.2020r 
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Załącznik nr 1 
 

 

 
Oceny wystawione przez nauczycieli przedmiotów 

(w skali od 1 do 6) 

nazwisko i imię ucznia                  średnia 

ocen 
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Załącznik nr 2 
 

ARKUSZ SAMOOCENY UCZNIA 

 

Imię i nazwisko ucznia..................................................................................Klasa....................... 

 
 

1. Mój stosunek do obowiązków szkolnych ( oceń w skali od 1 do 6 ) 

a. Motywacja do nauki ................................................................................................................... , 

podaj krótkie uzasadnienie oceny : 

….......................................…............................................................................................................. 

……….……………………………..................................................................................................... 

b. Kultura osobista .................... , podaj krótkie uzasadnienie oceny : 

…......................................................................................................................................................... 
……………………………….............................................................................................................. 

c. zaangażowanie w życie klasy i szkoły ......................... , wypisz konkursy, olimpiady, zawody 

sportowe,wolontariat, akcje i imprezy, które organizowałeś/ -aś, lub brałeś/-aś udział : 

…................................... …................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

2. Działaność pozaszkolna ( wymień jaka ) 

….......................................................................................................................................................... 

. …........................................................................................................................................................ 

….......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

W skali szkolnej oceny z zachowania ( wz, bdb, db, popr, ndp, ng) wystawiam sobie .................... , 

ponieważ …......................................................................................................................................... 

…………………………….................................................................................................................. 

…......................................................................................................................................................... 

………..…............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

..............….........................................................................................................................…............. 
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