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ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE 

 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania opracowano na podstawie: 

- ROZPORZĄDZENIA 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. z 18 czerwca 2015 r., poz. 843] 

 

 

 

§ 1 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

 

§ 3 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

d) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

e) Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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f) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 4 

Nauczyciele przedmiotu informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego jednak nie 

później niż do końca września o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania, 

programie nauczania, podręcznikach  oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych a 

także sposobach informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach i 

warunkach ich poprawiania. 

Zapoznania uczniów i ich rodziców z przedmiotowymi zasadami oceniania dokonuje się  

poprzez umieszczenie przedmiotowych zasad oceniania na stronie internetowej szkoły i 

jednoczesne poinformowanie e-mailem rodziców [prawnych opiekunów] i uczniów poprzez 

system dziennika elektronicznego o możliwości zapoznania się z przedmiotowymi zasadami 

oceniania. 

§ 5 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jednak nie później niż do końca 

września informuje uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania 

zachowania. 

Zapoznania uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania zachowania dokonuje się  poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i jednoczesne poinformowanie e-mailem 

rodziców [prawnych opiekunów] i uczniów poprzez system dziennika elektronicznego o 

możliwości zapoznania się nimi. 

 

 

§ 6 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/, Sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie / otrzymują 

do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu w terminie 

dwutygodniowym od chwili ich omówienia na lekcji z uczniami. 

 

§ 7 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją ustnie uzasadnić. 

 

§ 8 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1. oceny bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej 

części programu nauczania, 

2. oceny klasyfikacyjne śródroczne /semestralne/ określające ogólny poziom 

wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany 

semestr, 

3. oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i 

umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny.  

4. Oceny ustala się w stopniach według skali:  
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pełne brzmienie skrót wartość 

liczbowa 

celujący cel 6 

bardzo dobry   bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

5. Oceny bieżące(cząstkowe) dopuszcza się z uwzględnieniem  +/- ( z wyjątkiem ndst-, 

cel+). 

6. Oceny śródroczne wpisuje się w pełnym brzmieniu lub w postaci skrótu w dzienniku 

lekcyjnym. Oceny końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym i 

arkuszach ocen. 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania wychowawca klasy. 

 

§ 9 

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 

a) odpowiedź ustna 

b) dyskusja 

c) prace domowe 

d) wypracowanie 

e) kartkówki 

f) sprawdzian (obejmujący materiał nauczania większy niż ostatnie trzy tematy lekcji) 

g) prace klasowe 

h) test 

i) referat 

j) praca w grupach 

k) praca samodzielna 

l) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp. 

ł) testowanie sprawności fizycznej 

m) ćwiczenia praktyczne 

n) pokaz 

o) prezentacje indywidualne i grupowe 

p) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych 

r) wytwory pracy własnej uczniów 

s) obserwacja ucznia 

t) rozmowa z uczniem 
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u) sprawdzian wykonania pracy domowej 

w) aktywność na lekcjach. 

 

 

§ 10 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

l. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

l/ posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

2/ biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

3/ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

l/ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

2/ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

l/ nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,  

2/ sprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne.  

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

l/ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, 

2. rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

l/ ma braki w opanowaniu wymaganego programu nauczania w zakresie podstawy 

programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

2. rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1/ nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają, dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

2/ nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu 

trudności. 

 

 

§ 11 

1. Wychowawca klasy informuje zespół nauczycieli uczących w klasie o uczniach z opiniami i 

orzeczeniami poradni  oraz dokonuje stosownego wpisu do dziennika lekcyjnego. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec w/w 

uczniów. 
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3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki w szczególności bierze się pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 

4. Decyzje o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego podejmuje Dyrektor. Rodzice 

ucznia wnoszą podanie w terminie czternastu dni od daty uzyskania w/w opinii. 

5. Decyzje o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii podejmuje Dyrektor. Rodzice ucznia wnoszą podanie 

do Dyrektora, załączając opinię lekarza w terminie do czternastu dni od daty uzyskania w/w 

opinii. 

6. W przypadku zwolnienia zajęć edukacyjnych zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony ("zwolniona"). 

§ 12 

 

1. Z tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel ustnie powiadamia uczniów o mającym się 

odbyć sprawdzianie wiadomości [pracy klasowej], jeżeli obejmuje on więcej niż, trzy ostatnie 

lekcje. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian [praca klasowa], w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy. 

2. Kartkówka dotyczy najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych i może być przez 

nauczyciela niezapowiedziana. 

3. W okresie dwóch tygodni nauczyciel ocenia kontrolne prace pisemne i o ich wynikach 

powiadamia ucznia. W przypadku przekroczenia terminu oddania sprawdzonych prac 

kontrolnych nauczyciel wpisuje do dziennika tylko oceny pozytywne. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania ocenionych prac pisemnych przez okres 

jednego roku nauki na terenie szkoły. 

5. Ocenione prace pisemne na wniosek ucznia i rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu 

na terenie szkoły we wcześniejszym uzgodnionym terminie oraz nauczyciel na wniosek 

ucznia lub jego rodziców [prawnych opiekunów] ustnie uzasadnia oceny.  

6. Rodzice mogą uzyskać informacje o ocenach ucznia w ciągu całego roku szkolnego u 

nauczycieli na konsultacjach lub podczas spotkań z  wychowawcą. 

7. Niewykonanie pracy domowej jest podstawą postawienia cząstkowej oceny 

niedostatecznej. 

8. Uczeń może zgłosić w danym semestrze brak przygotowania do lekcji wg zasad 

ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu na początku roku szkolnego. 

9. Prawo zgłaszania nieprzygotowana do lekcji nie przysługuje w dniu, w którym nauczyciel 

zapowiedział pracę klasową, sprawdzian. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy są obecni w 

szkole po chorobie trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia pracy klasowej, sprawdzianu. 

10. Ocenianie odbywa się systematycznie 

11. Ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu wystawia się na podstawie co najmniej 

czterech ocen cząstkowych, a z przedmiotów, których wymiar tygodniowy wynosi 1 godzinę, 

z co najmniej dwóch ocen. 

 

§ 13 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  
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§ 14 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć 

szkolnych w danym semestrze. 

§ 15 

Nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne w nieprzekraczalnym terminie upływającym 

dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 16 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał wszystkie oceny 

wyższe od oceny niedostatecznej.  

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 

świadectwo z wyróżnieniem. 

 

§ 17 

 

Na 4 tygodnie przed  rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Poinformowanie to 

przebiega w formie udostępnienia przewidywanych ocen w systemie dziennika 
elektronicznego szkoły. 

§ 18 

 

Tryb odwoływania się od ustalonych, ocen i form sprawdzania zasadności odwoływania. 

 

Egzamin poprawkowy 

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 ustnej, z wyjątkiem informatyki 

oraz wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, gdzie przewiduje się formę ćwiczeń 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

1/ Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący 

komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator, nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

2/ Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne. 
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3/ Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

4/ Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły.  

5/ Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

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). 

 

§ 18 

 

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1/ I semestr trwa od 01.09 do niedzieli poprzedzającej ferie zimowe, 

2/ II semestr trwa od początku ferii zimowych do zakończenia zajęć. 

 

§ 19 

 

Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych. 

1. Uczeń jest nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich. zajęć edukacyjnych, jeśli 

opuścił więcej niż połowę godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2.Nie zawsze przy nieobecnościach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na 

zajęcia uczeń musi być niesklasyfikowany. Jeżeli są podstawy do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej (uczeń zdał materiał nauczania realizowany na opuszczanych przez niego 

lekcjach), to nauczyciel może ucznia klasyfikować. 

3. Uczeń., który jest nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Nie jest wymagana zgoda rady pedagogicznej. 

4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej i jego 

rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna /w wyjątkowym przypadku/ może 

wyrazić zgodę na egzamin, klasyfikacyjny.  

5. Egzamin klasyfikacyjny ma prawo również zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub 

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

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i 

jego rodzicami /prawnymi opiekunami/. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał nauczania programowo przypadający na dany 

przedmiot w określonym semestrze. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

komisji wchodzą: 

 1/  dyrektor szkoły albo wicedyrektor, 

 2/  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator, 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół dla dorosłych. 

11. Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
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przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zawarte informacje o 

ustnych odpowiedziach uczniów. 

12.Dla ucznia szkoły zawodowej z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności, nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje w Powiatowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy lub u pracodawców /przed egzaminem 

klasyfikacyjnym/ zajęcia umożliwiające uzupełnie programu nauczania. 

13. Dla  ucznia szkoły zawodowej z praktyczna nauką zawodu, ocenę z tych zajęć ustala 

zakładowy nauczyciel praktycznej nauki zawodu, wpisując ją do dzienniczka praktyki. 

14. Dla ucznia technikum ocenę z odbytej miesięcznej praktyki zawodowej ustala zakładowy 

opiekun praktyki w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem praktyki zawodowej i wpisuje 

ją do  wypełnionego dzienniczka praktyki. Dzienniczek praktyki powinien zawierać również 

realizację programu nauczania i zadań zadanych uczniowi na praktykę. Tak wypełniony 

dzienniczek uczeń ma obowiązek złożyć szkolnemu koordynatorowi praktyk w terminie do 

końca pierwszego tygodnia zajęć lekcyjnych po zakończeniu praktyki miesięcznej. 

 

 

§ 20 

 

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

l. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

l/ sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, a w szczególności 

systematyczność i aktywność uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, i życiu szkoły. 

2/ wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

3/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień np. /artystycznych, 

     sportowych, naukowych/ 

4/ systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie 

zasad bhp, 

5/ dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

6/ poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 

7/ wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę /dyżury klasowe, pełnienie 

przydzielonych ról asystenta, pomocnika itp./. 

2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych, norm etycznych: 

l/ uczciwość w postępowaniu codziennym, i reagowanie na zło, 

2/ sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, 

3/ dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji, 

4/ zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy łudzi, 

5/ dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innych w rezygnacji z 

nałogów, 

6/ dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia i porządek w 

klasie i w szkole /dostosowanie ubioru do rodzaju zajęć, uroczystości itp./, 

7/ podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym, 

8/ inicjowanie i wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, dbałość o 

własność ogólnonarodową, społeczną i indywidualną, 

9/ umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy, 

10/ godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi. 

 

§ 21 

Zachowanie ucznia ustala się według następującej skali: 

 

Pełne brzmienie stosowany skrót 

wzorowe wz 
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bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 

 

§ 22 

 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia: 

l. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: jest pilny w nauce, aktywnie uczestniczy w 

zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, zainteresowany jest samorozwojem prowadząc 

intensywne samokształcenie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne 

/uczeń nie ma nie usprawiedliwionych nieobecności i spóźnień/, jest inicjatorem ciekawych 

przedsięwzięć /np. konkursy/, reprezentuje szkołę w imprezach środowiskowych 

/sportowych, kulturalnych lub naukowych/. Zawsze jest chętny do niesienia pomocy innym i 

współpracy, wyróżnia się wysoka kulturą słowa i dyskusji oraz brakiem nałogów. Jest 

wzorem do naśladowania dla innych uczniów.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  który: jest pilny w nauce, aktywnie uczestniczy 

w zajęciach lekcyjnych, w życiu klasy i szkoły, systematycznie i punktualnie uczęszcza na 

zajęcia lekcyjne /uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień/, cechuje go 

wysoka kultura osobista, uczciwość w codziennym postępowaniu, reaguje na wszelkie 

przejawy zła udzielając pomocy innym, bierze czynny  udział w imprezach szkolnych, 

sportowych, kulturalnych. Jest odpowiedzialny za własne postępowanie w szkole i poza 

szkołą. 

3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: stara się o dobre wyniki w nauce, uzupełnia wiedzę 

zdobytą w szkole do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych ocen, systematycznie i 

punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne /uczeń może mieć nieusprawiedliwionych 

maksymalnie 5 godzin nieobecności w semestrze/, jest taktowny, cechuje go kultura słowa, 

szanuje godność własną i innych ludzi, jest uczciwy, panuje nad emocjami, nie uchyla się od 

pomocy kolegom w nauce i sprawach życiowych, angażuje się w pracy na rzecz klasy, 

szanuje mienie szkoły i reaguje na wszelkie przejawy dewastacji.  

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: uzyskuje przeciętne wyniki w nauce, nie stara 

się pogłębiać swojej wiedzy, czasami opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia lub 

spóźnia się /max. 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze/.  Sam nie wykazuje 

inicjatywy w pracy na rzecz społeczności szkoły lecz powierzone przez nauczyciela prace i 

zadania wykonuje rzetelnie, szanuje mienie szkoły, stara się o zachowanie kultury słowa, 

jest uczciwy, koleżeński, bez nałogów. 

5. Ocenę nieodpowiednią - otrzymuje uczeń, który: wykazuje lekceważący stosunek do 

nauki i obowiązków szkolnych,  spóźnia się i opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia 

/ maksymalnie 20 godzin nieusprawiedliwionych  w semestrze / zdarza się, że uczeń 

zachowuje się nietaktownie lub nie panuje nad swoimi emocjami, ulega nałogom, uwagi 

nauczyciela i kolegów wpływają na poprawę jego zachowania.  

6. Ocenę naganną – otrzymuje uczeń który: wykazuje lekceważący stosunek do nauki i 

obowiązków szkolnych, nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne i spóźnia się /ponad 20 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze/ jest nietaktowny, nieuczciwy, używa, wulgaryzmów, 

jest agresywny, pomimo zwracanych uwag  nie zmienia swojej postawy,  niszczy mienie 

społeczne, wchodzi w kolizję z prawem, pali papierosy, pije alkohol, przyjmuje narkotyki lub 

je rozprowadza, a tym samym naraża nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły.  

 

Na daną ocenę  zachowania uczeń musi spełniać większość z wymienionych kryteriów. 
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§ 23 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo najwyższej lub ukończenia szkoły. 

 

 

§ 24 

1. 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 ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  7 dni 

od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. 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: 

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;  

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. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1/ w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a/ dyrektor szkoły lub 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: 

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a/ dyrektor szkoły lub 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. 

5. Nauczyciel o którym mowa, ust. 4 pkt. 1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub z 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 innej szkoły. 

6. 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 
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wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1/ w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a/ skład komisji, 

b/ termin sprawdzianu o którym mowa w ustępie 2 pkt. 1, 

c/ zadania /pytania / sprawdzające, 

d/ wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a/ skład komisji, 

b/ termin posiedzenia komisji, 

c/ wynik głosowania, 

d/ ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu o którym mowa w ust. 6 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym 

mowa w ust. 2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10.  Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin do zgłoszenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 

tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

§ 25 

1/ Uczniom, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

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

 

 

 

 

Wchodzi w życie  z dniem 01 września 2015 r. 

 


