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PODSTAWA PRAWNA:  

1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. (DZ. U. NR 

256 Z 2004 POZYCJA 2572 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). 

2. 2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 

KWIETNIA 2007 R. (DZ. U. 2007 R. NR 83 POZYCJA 562 Z PÓŹNIEJSZYMI 

ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, 

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ 

PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH 

PUBLICZNYCH. (TEKST UJEDNOLICONY WG STANU NA 1 WRZEŚNIA 

2010 R.). 

 

 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1. Ocenianiu według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania podlegają: 

 

      a) Osiągnięcia edukacyjne ucznia.  

      b) Zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Szkoły. 

 

2.CELE I ZAKRES SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.  
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  



   1.1. Bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.  

   1.2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.  

   1.3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

   1.4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji, o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

   1.5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  

 

3.OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW ZESPOŁU 

SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU.  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych, 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przedmiotowi i 

wychowawcy informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o  tym ,gdzie 

znajdują się dokumenty informujące o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o Przedmiotowych Systemach 

Oceniania, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i 

śródrocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, zgodnie z punktami WSO. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Wychowawca zobowiązany jest do korzystania z  kompletu elektronicznych 

dokumentów ,składającego się z:  

      a)Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

      b) Przedmiotowego Systemu Oceniania z każdego przedmiotu nauczanego w danej 

klasie; PSO dostarczają ,do publikacji na szkolnej  stronie WWW szkoły ,nauczyciele 

przedmiotu na początku każdego roku szkolnego,  

      c) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania. 

4. WSO obejmuje ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania według skali. 

5. Formy oceny  wiadomości i umiejętności ucznia są szczegółowo określone w PSO. 

6. Prace pisemne ucznia muszą być sprawdzone w terminie nie dłuższym niż dwa 

tygodnie. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace  pisemne ucznia do końca roku 

szkolnego ( tj. do 31 sierpnia ). Sprawdzone i ocenione prace pisemne – na prośbę 

pisemną ,własną lub rodziców ( prawnych opiekunów )  skierowaną do dyrektora 

szkoły – otrzymuje do wglądu . Czynność ta dokonywana w obecności nauczyciela i 

dyrektora szkoły i może mieć różną formę ( notatki , kserokopii i itp. ). 

 

3.1. OCENIANIE OSIĄGNIĘC EDUKACYJNYCH UCZNIA.  



1. Oceny klasyfikacyjne roczne, semestralne i cząstkowe z przedmiotów ustala się w 

stopniach następującej skali:  

   stopień celujący - 6  

   stopień bardzo dobry - 5  

   stopień dobry - 4  

   stopień dostateczny - 3  

   stopień dopuszczający - 2  

   stopień niedostateczny - 1 

2. Do wszystkich stopni cząstkowych istnieje możliwość dostawienia "+ " ( plus ) lub "-" 

( minus ) , oceny przewidywane oraz  roczne i semestralne wyrażane są pełnym 

stopniem. 

3. Oceny uzyskane w skali punktowej przelicza się wg kryterium: 

Język polski,  języki obce, wos, historia, historia i społeczeństwo: 

Celujący  98%-100% 

Bardzo dobry 87%- 97% 

Dobry 75%-86% 

Dostateczny 60%- 74% 

Dopuszczający 40%-59% 

Niedostateczny 0%-39% 

Biologia , chemia: 

Celujący  96%-100% 

Bardzo dobry 85%- 95% 

Dobry 68%-84% 

Dostateczny 50%- 67% 

Dopuszczający 35%-49% 

Niedostateczny 0%-34% 

Geografia , matematyka i fizyka: 

Celujący  95%+ zadanie dodatkowe 

Bardzo dobry 90%- 100% 

Dobry 75%-89% 

Dostateczny 60%- 74% 



Dopuszczający 40%-59% 

Niedostateczny 0%-39% 

 

3.2.KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.  

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza 

przewidzianą w programie, rozwija się twórczo i samodzielnie lub uczestniczy i 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości 

określony planem nauczania w danej klasie, samodzielnie i skutecznie rozwiązuje 

problemy, ma twórcze podejście do przedmiotu oraz umiejętność skutecznego 

stosowania posiadanej wiedzy. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie wyższym niż 

podstawowy, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym 

(wystarczającym do kontynuowania nauki danego przedmiotu), posiada ogólne 

rozeznanie w materiale nauczania , jego wiedza jest jedna nie utrwalona i słabo 

ugruntowana. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i 

umiejętności podstawowych, ale braki te nie uniemożliwiają mu dalszej nauki i rokują 

nadzieję, że będzie on mógł je uzupełnić ;uczeń ten zapamiętuje fakty, poprawnie je 

grupuje i odróżnia od innych, ale nie rozumie ich i nie potrafi zastosować zdobytych 

wiadomości do rozwiązywania problemów typowych bez pomocy nauczyciela, 

chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnej wiedzy i 

umiejętności uznanych za konieczne minimum, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

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

zachowania. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są na podstawie średniej 

ważonej oraz dodatkowych warunków zapisanych w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania. 

 

3.3. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA.  

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły, jego kulturze osobistej i 

postawie wobec otoczenia. 

2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, 

stosując kryteria ocen z zachowania. 

3. Ocenę z zachowania ustala się na koniec każdego semestru, przy czym ocena za II 

semestr jest wpisywana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia 

szkoły. 



4. Ocena zachowania nie wpływa na stopnie z przedmiotów nauczania i promocję do 

następnej klasy lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem podpunktu 5. i 6. 

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

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

7. W Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu obowiązuje następująca skala 

ocen zachowania:  

   wzorowe  

   bardzo dobre  

   dobre  

   poprawne  

   nieodpowiednie  

   naganne. 

 

3.4.KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA.  
 

1.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:  
   1.1.Wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla innych.  

   1.2. Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią.  

   1.3. Dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów.  

   1.4. Jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom, np. w 

nauce, uzupełnianiu zaległości).  

   1.5. Okazuje szacunek osobom starszym.  

   1.6. Rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.  

   1.7. Jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości.  

   1.8. Jest uczciwy.  

   1.9. Jest zawsze przygotowany do zajęć.  

   1.10. Jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska.  

   1.11. Reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, 

akcjach.  

   1.12. Sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.  

   1.13. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów.  

   1.14. Wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd.  

   1.15. Przestrzega zasad higieny osobistej.  

   1.16. Jego ubiór jest estetyczny, stosowny i schludny.  

   1.17. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym.  

   1.18. Dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających.  

   1.19. Bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

   1.20. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i 

nieobecności.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
   2.1. Wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego.  

   2.2.Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

   2.3. Systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji.  



   2.4. Jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń.  

   2.5. Troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia.  

   2.6. Dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie 

używa wulgarnego słownictwa.  

   2.7. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.  

   2.8. Jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym.  

   2.9. Okazuje szacunek osobom starszym.  

   2.10. Rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.  

   2.11. Dba o swój estetyczny wygląd.  

   2.12. Przestrzega zasad higieny osobistej.  

   2.13. Do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór.  

   2.14. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym.  

   2.15. Dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom.  

   2.16. Jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości.  

   2.17. Bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

   2.18. Uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
   3.1. Przestrzega regulaminu szkolnego.  

   3.2. Bierze udział w życiu klasy i szkoły.  

   3.3. Dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków.  

   3.4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich.  

   3.5. Nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia 

regulaminu szkolnego uwag.  

   3.6. Szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek.  

   3.7. Dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie 

używa wulgarnego słownictwa.  

   3.8. Jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i 

pracownikom szkoły.  

   3.9. Jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych.  

   3.10. Dba o swój estetyczny wygląd.  

   3.11. Przestrzega zasad higieny osobistej.  

   3.12. Do szkoły ubiera się schludnie i skromnie.  

   3.13. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym.  

   3.14. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom.  

   3.15. Jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości.  

   3.16. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

4. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:  
   4.1. Na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne 

uchybienia).  

   4.2. Uczestniczy w życiu szkoły i klasy.  

   4.3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji.  

   4.4. Nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego 

zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych.  

   4.5. Poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów.  

   4.6. Na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac.  

   4.7. Przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom.  

   4.8. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania, się w szkole i poza nią.  

   4.9. Szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności 

szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę.  

   4.10. Nie znęca się fizycznie ani psychicznie na innymi, szczególnie młodszymi i 



słabszymi.  

   4.11. Stara się unikać kłótni i konfliktów.  

   4.12. Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, 

pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.  

   4.13. Stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą).  

   4.14. Stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, religii, narodowości.  

5. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:  
   5.1. Często łamie zasady regulaminu szkolnego.  

   5.2. Lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć).  

   5.3. Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły.  

   5.4. Ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu 

obowiązujących norm i zasad.  

   5.5. Nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju galowego na 

uroczystości).  

   5.6. Nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale.  

   5.7. Nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów.  

   5.8. Nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły 

i kolegów, używa wulgarnych słów.  

   5.9. Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych.  

   5.10. Bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje.  

   5.11. Ulega nałogom.  

6. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:  
   6.1. Nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę działań wychowawczych i 

profilaktycznych.  

   6.2. Nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego.  

   6.3. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia.  

   6.4. Swoim zachowaniem, uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład 

rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych.  

   6.5. Prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży.  

   6.6. Znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie.  

   6.7. Rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku 

naprawienia szkody.  

   6.8. Wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny.  

   6.9. Ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je 

rozprowadza).  

   6.10. Wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia.  

 

4. PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH.  

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

   3.1.Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.  

   3.2. Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

   3.3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 



nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, nie obejmuje zajęć edukacyjnych: 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

   3.4. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania. 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej, 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub dla ucznia, który realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

   8.1. W skład komisji wchodzą:  

      a) Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze -jako przewodniczący.  

      b) Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 

ciągu jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 

- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

   11.1. Imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego 

przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą - skład komisji,  

   11.2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

   11.3. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

   11.4. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia.  

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć 

praktycznych (praktyka zawodowa) z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 

śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

Wyjątek stanowi fakt naruszenia prawa w procedurze wystawiania oceny. 



 

 

 

5. PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.  

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć 

praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół, w skład której wchodzą:  

   5.1. Dyrektor Zespołu Szkół albo inna osoba zajmująca inne stanowisko kierownicze 

- jako przewodniczący komisji.  

   5.2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący 

(nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; wtedy dyrektor powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

Dyrektorem tej szkoły).  

   5.3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

   6.1. Skład komisji.  

   6.2. Termin egzaminu poprawkowego.  

   6.3. Pytania egzaminacyjne.  

   6.4.Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. Do protokołu dołączą się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

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

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 



 

 

6. USTALANIE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.3.  

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

4. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W przypadku stwierdzenia że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która:  

   5.1.W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

   5.2.W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

6. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 5.1. , przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3.  

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

8. W skład komisji wchodzą; 

 

   8.1. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych:  

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji.  

      b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  

      c) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne.  

   8.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji.  

      b) Wychowawca klasy.  

      c) Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie.  

      d) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.  

      e) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.  



      f) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.  

      g) Przedstawiciel rady rodziców.  

9. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem przystępującym do 

egzaminu sprawdzającego 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. 

10. . Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt.1 

w rozdziale 5. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 

   11.1.W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych:  

      a) Skład komisji.  

      b) Termin sprawdzianu.  

      c) Zadania (pytania) sprawdzające.  

      d) Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

   11.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

      a) Skład komisji.  

      b) Termin posiedzenia komisji.  

      c) Wynik głosowania.  

      d) Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwi uczniowi uzupełnienie różnic programowych. 

17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 



18. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne, semestralne, roczne ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

19. Ocena semestralna lub roczna jest wystawiana za różnorodne formy pracy, a nie tylko 

za prace pisemne. 

20. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego semestru, a ocenę 

zachowania ustalają wychowawcy klas. 

21. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

22. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w 

styczniu. 

23. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania. 

24. Uczeń, kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w 

szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt. 13 w rozdziale 8., uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastarzeniem 

pkt. 5 w rozdziale 3.3. 

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

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

 

 

8. PODWYŻSZENIE PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ 

     1. Uczeń może poprosić o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (przedmiotu), jeżeli wykaże, że: 

 

     a) ma umotywowane wątpliwości dotyczące trafności przewidywanej dla 

niego oceny, 

 

     b) zaszły ważne obiektywne okoliczności utrudniające mu uzyskanie we 

właściwym terminie odpowiedniej oceny. 

 

     2. Uczeń może poprosić o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli w jego umotywowanej opinii, popartej przez 

5 innych uczniów z tej samej klasy, wychowawca nie uwzględnił istotnych 

okoliczności mogących mieć wpływ na te ocenę. 

     3. Prośbę, o której mowa w pkt . 1 i 2, uczeń składa w formie pisemnej do 

dyrektora – w terminie 3 dni po upływie terminu przekazania mu informacji o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

     4. W przypadku stwierdzenia, że prośba jest uzasadniona, dyrektor zezwala na 

zastosowanie trybu podwyższenia oceny, powiadamia o tym ucznia, 

nauczyciela i wychowawcę oraz wyznacza termin ustalenia oceny – nie później 

niż 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady. 



     5. Nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w 

formie pisemnej. Pytania ( zadania ) będą przygotowane zgodnie z kryteriami oceny , o którą 

ubiega się uczeń . Wystawiona za sprawdzian ocena, akceptowana  jest przez 

drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu (lub pokrewnego). Jeśli uczeń uzyska 91% 

możliwych do uzyskania to otrzymuje wyższą ocenę klasyfikacyjną roczna ( semestralną ). 

    6. Wychowawca, z udziałem pedagoga szkolnego lub wskazanego przez dyrektora 

innego nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady samorządu klasowego, 

dokonuje ponownej analizy zachowania ucznia, z uwzględnieniem opisanych 

przez niego okoliczności. Wyniki analizy wychowawca uwzględnia przy 

ustaleniu rocznej oceny zachowania. 

 

 

 

7. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ, NAGRÓD I KAR DLA UCZNIÓW.  

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania przewiduje następujące nagrody i kary dla 

uczniów Zespołu Szkół: 

 

   1.1. Nagrody:  

      a) Ustne wyróżnienie wychowawcy klasy.  

      b) Pisemne wyróżnienie wychowawcy klasy.  

      c) Ustne wyróżnienie dyrektora szkoły.  

      d) Pisemne wyróżnienie dyrektora szkoły.  

      e) List gratulacyjny do rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

      f) Wpis do kroniki szkoły.  

      g) Nagroda rzeczowa lub finansowa.  

   1.2. Kary:  

      a) Ustne upomnienie wychowawcy klasy  

      b) Ustna nagana wychowawcy klasy  

      c) Pisemna nagana wychowawcy klasy  

      d) Pisemna nagana dyrektora szkoły  

      e) Pisemna nagana z ostrzeżeniem dyrektora szkoły  

      f) Karne przeniesienie do innej klasy  

      g) Karne przeniesienie do innej szkoły  

      h) Usunięcie ze szkoły.  

2. W przyznawaniu kar wychowawcę klasy zobowiązuje się do zachowania gradacji. 

3. W przypadku szczególnie rażącego zachowania (łamanie prawa lub statutu szkoły, 

zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu innych) można przyznać najwyższe kary 

bez uprzedniej ich gradacji. 

4. Limit godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych do przyznawania kar: 

 

      a) 1-3 godz. nieobecne nieusprawiedliwione - ustne upomnienie wychowawcy,  

      b) 4-6 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - ustna nagana wychowawcy,  

      c) 7-15 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana 



wychowawcy,  

      d) 15-30 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana dyrektora 

szkoły,  

      e) Powyżej 30 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana z 

ostrzeżeniem dyrektora szkoły.  

 

8. WARUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.  

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

2. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

3. Usprawiedliwianie godzin, dni nieobecności w szkole następuje w dniu powrotu 

ucznia do szkoły, zaraz po jego nieobecnościach na zajęciach lub na pierwszych 

zajęciach z wychowawcą klasy. 

4. Co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej oraz przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach 

klasyfikacyjnych (w tym ocenach niedostatecznych) z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (w tym ocenie 

nieodpowiedniej i nagannej). Powiadamianie odbywa się za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego poprzez wystawienie odpowiedniej oceny. 

5. Wychowawca klasy, dodatkowo, powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o tych 

ocenach na zebraniach, których terminy ustalane są na początku każdego roku 

szkolnego.  

6. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu oznacza świadomą rezygnację 

z prawa do uzyskania informacji o ewentualnych zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi z przedmiotów i oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania 

oraz jednocześnie wyklucza prawo do odwołania się w tym zakresie.  

7. W/w postanowienie dotyczy również uczniów, którzy z tytułu osiągnięcia 

pełnoletniości nie podlegają obowiązkowi nauki.  

8. W szczególnych przypadkach wychowawca wysyła informację listowną do rodziców 

ucznia z prośbą o przybycie do szkoły. 

9. Obowiązkiem ucznia jest każdorazowe poinformowanie rodziców (prawnych 

opiekunów) o dacie i godzinie zebrania. O przewidywanej ocenie semestralnej lub 

rocznej nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia wpisując przewidywaną 

ocenę do dziennika. 

10. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych zapisując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

11. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w Szkolnym Ramowym Planie 

Nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 



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

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru 

programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).  

15. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 11 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i może powtarzać klasę. 

 


