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Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia 

edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć 

edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawa-

niu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edu-

kacyjnych, wynikających z podstawy pro-

gramowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie pro-

gramowej kształcenia w zawodach i realizo-

wanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę oraz na for-

mułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału 

stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na 

celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego 

osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym plano-

waniu swojego rozwoju oraz w nauce po-

przez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć; 

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opieku-

nom) i nauczycielom informacji o postę-

pach, trudnościach w uczeniu się oraz o 

uzdolnieniach ucznia, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 3.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obej-

muje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opieku-

nów), 

2) formułowanie kryteriów i trybu oceniania 

zachowania oraz informowanie o nim 

uczniów i rodziców (prawnych opieku-

nów), 

3) bieżące ocenianie, a także zaliczanie 

niektórych zajęć edukacyjnych, oraz kla-

syfikowanie (śródroczne i roczne). 

4)  przeprowadzanie egzaminów poprawko-

wych i klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania 

wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfi-

kacyjnej zachowania. 

2. Ocenianie ucznia z religii i etyki od-

bywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 4.1. Ocenianie pełni funkcję diagno-

styczną, klasyfikacyjną i motywacyjną. 

2. Przedmiotem oceny jest zakres i po-

ziom opanowania wiadomości, oraz poziom 

umiejętności stosowania wiedzy w działaniu 

praktycznym. 

3. Oceny dzielą się na: bieżące (cząstko-

we) i klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i 

końcowe. 

4. Oceny poziomu opanowania wiedzy i 

umiejętności należy wyrażać w stopniach, 

wg skali przedstawionej w Tabeli 1. 

Tabela 1. 

Stopień Skrót 
Symbol 

cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst 1 
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5. Ocenę zachowania ucznia należy wy-

rażać wg skali przedstawionej w Tabe-

li 2. 

Tabela 2. 

Ocena Skrót 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne ppr 

nieodpowiednie ndp 

naganne ngn 

§ 5.1. Nauczyciel, na początku każdego 

roku szkolnego, informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych śródrocz-

nych (śródrocznych) i rocznych ocen kla-

syfikacyjnych, wynikających z realizowa-

nego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć eduka-

cyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej (śródrocznej) oce-

ny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zająć edukacyjnych 

2. Wymagania edukacyjne, oraz zasady 

oceniania zachowania ucznia są przekazywa-

ne: 

1) uczniom - na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu, przez nauczyciela tego 

przedmiotu (wychowawcę – w odniesie-

niu do oceny zachowania), 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) - na 

pierwszym zebraniu, przez wychowawcę 

klasy. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

uzyskać informacje bezpośrednio od nauczy-

ciela danego przedmiotu. 

4. Wykazy wymagań edukacyjnych dla 

poszczególnych przedmiotów i klas są do-

stępne w przedmiotowych systemach ocenia-

nia opracowanych przez nauczycieli przed-

miotów. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocz-

nej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edu-

kacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 

mu kontynuowanie nauki w klasie progra-

mowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi 

uzupełnienie braków 

Rozdział 2. 

Zasady opracowania wymagań edukacyj-

nych i kryteria oceniania 

§ 6.1. Wymagania edukacyjne określają 

co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i 

umieć na poszczególnych etapach kształcenia 

oraz po zakończeniu procesu nauczania. 

2. Nauczyciele opracowują wymagania 

edukacyjne na bazie obowiązujących pod-

staw programowych oraz przyjętych do 

realizacji programów nauczania, uwzględnia-

jących te podstawy. 

3. Klasyfikację treści nauczania na po-

szczególne stopnie wymagań edukacyjnych 

przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

wiadomości 
zapamiętanie wiadomości konieczne (K) 

zrozumienie wiadomości podstawowe (P) 

umiejętności 
stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych rozszerzające (R) 

stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych dopełniające (D) 

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię; są to wymagania 

wykraczające (W) 
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4. Kryteria poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4 

Stopień 

wymagań 
Zakres celów 

Określenia  

(czasowniki operacyjne) 

K znajomość i rozumienie najważniejszych (niezbęd-

nych) pojęć, faktów, reguł i umiejętność ich wyko-

rzystania, umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

nazwać, wymienić, zidentyfi-

kować, wyliczyć 

P uczeń przedstawia wiadomości w innej formie niż je 

zapamiętał, potrafi je wytłumaczyć, zinterpretować, 

streścić i uporządkować, z wiadomości potrafi uczy-

nić podstawę prostego wnioskowania. 

wyjaśnić, streścić, rozróżnić, 

zilustrować 

R opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych 

mu wzorów. 

rozwiązać, zastosować, po-

równać, uszeregować, określić, 

obliczyć, skonstruować, nary-

sować, charakteryzować, zmie-

rzyć, wybrać sposób, zaprojek-

tować, wykreślić 

D uczeń formułuje problem, dokonuje analizy i syntezy 

nowych zjawisk, uczeń formułuje plan działania, 

tworzy oryginalne rozwiązania. 

udowodnić, przewidzieć, oce-

nić, wykryć, zanalizować, 

zaproponować, zaplanować 

W prezentuje treści i zagadnienia ponadprogramowe, 

stosuje oryginalne techniki prezentacji, wykazuje 

szczególnie twórcze naukowo umiejętności. 

uzasadnić, zweryfikować, 

zaplanować, oszacować, stwo-

rzyć, opiniować. 

 

§ 7.1. Nauczyciel jest zobowiązany dosto-

sować wymagania edukacyjne do indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub posiadającego 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-

czania; 

2) posiadającego opinię poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudno-

ściach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym po-

radni specjalistycznej, wskazującą na potrze-

bę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii; 

3) posiadającego opinię lekarza o ograni-

czonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego – na pod-

stawie tej opinii.  

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

następuje także na podstawie opinii niepu-

blicznej poradni psychologiczno - pedago-

gicznej, w tym niepublicznej poradni specja-

listycznej. 

3. Opinię poradni rodzice (prawni opie-

kunowie) powinni dołączyć do dokumentów, 

składanych przy zapisie dziecka do klasy 

pierwszej. Jeżeli uczeń poddany jest badaniu 

w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie) powinni dostarczyć opinię 

niezwłocznie po jej uzyskaniu. 

Rozdział 3. 

Sprawdzanie postępów i osiągnięć 

uczniów. 

 

§ 8.1. Uczeń, który spełnia wymagania 

edukacyjne określone w przedmiotowym 
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systemie oceniania, uzyskuje ocenę wyrażo-

ną stopniem ustalonym w tabeli 1.  

2. Zakres wymagań edukacyjnych na po-

szczególne stopnie szkolne zawarte są w 

tabeli 5 i obowiązują przy ustalaniu ocen 

cząstkowych oraz przy ustalaniu ocen klasy-

fikacyjnych.  

Tabela 5. Zakres wymagań   

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające stopień 

- - - - - niedostateczny 

+ - - - - dopuszczający 

+ + - - - dostateczny 

+ + + - - dobry 

+ + + + - bardzo dobry 

+ + + + + celujący 

 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania 

fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikają-

cych ze specyfiki tych zajęć, a także syste-

matyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmo-

wanych przez szkołę na rzecz kultury fizycz-

nej. 

§ 9.1. Sprawdzanie postępów i osiągnięć 

uczniów dokonywane jest w formie: 

 1) ustnej jako: 

a) odpowiedź, 

b) rozmowa, 

c) dyskusja, 

1a)  elektronicznej, jako testy rozwiązywane 

w systemach informatycznych, 

 2) pisemnej, jako: 

a) test, test kompetencji, 

b) zadanie domowe, 

c) wypracowanie, referat, 

d) sprawdzian (obejmujący treści nau-

czania najwyżej trzech ostatnich lek-

cji i trwający do 15 minut), 

e) praca klasowa (obejmująca szerszy 

materiał, trwająca co najmniej 1 go-

dzinę lekcyjną), 

f) praca klasowa sumaryczna (obejmu-

jąca dział programowy, trwająca co 

najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

g) indywidualny sprawdzian „frekwen-

cyjny” przeprowadzany na miesiąc 

przed końcem semestru dla ucznia, 

który opuścił co najmniej 25% zajęć 

edukacyjnych z danego przedmiotu w 

tym semestrze – w zakresie zrealizo-

wanym w tym semestrze 

 3) obserwacji: 

a) aktywność ucznia na zajęciach. 

b) pracy samodzielnej i w grupach, 

c) pokazów lub prezentacji indywidual-

nych, bądź grupowych, 

d) pracy pozalekcyjnej, np. konkursy, 

olimpiady, koła zainteresowań itp., 

e) ćwiczeń praktycznych lub laborato-

ryjnych, 

f) sprawności fizycznej. 

 4) analizy: 

a) pracy projektowej, 

b) opracowania i wykonania pomocy 

dydaktycznej, 

c) wytworu pracy własnej ucznia, 

2. Sprawdzania postępów i osiągnięć 

uczniów prowadzi się wg następujących 

zasad: 

 1) sprawdzanie postępów i osiągnięć 

uczniów cechuje: 

a) jawność, 

b) obiektywizm, 

c) systematyczność, 

d) konsekwencja, 

e) indywidualizacja,  
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 2) każdy dział programowy kończy się 

pomiarem sumarycznym (test, praca kla-

sowa), 

 3) prace klasowe zapowiadane są co naj-

mniej tydzień przed planowanym termi-

nem ich przeprowadzenia, 

 4) każdą pracę klasową poprzedza lekcja 

powtórzeniowa, w czasie której należy 

podać kryteria oceny i wymagania edu-

kacyjne, 

3. Sprawdziany mogą odbywać się bez 

zapowiedzi. 

4. Prace pisemne powinny być sprawdzo-

ne, ocenione i oddane uczniom w ciągu 14 

dni, od daty ich przeprowadzenia. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi i jego ro-

dzicom 

§ 10.1. Uczeń może 1 raz w semestrze, 

zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (z 

wyjątkiem prac klasowych). Fakt ten odno-

towuje się w dzienniku i nie ma on wpływu 

na ocenę końcową, 

2. Zgłoszenie nieprzygotowania po wy-

wołaniu do odpowiedzi nie będzie uwzględ-

nione. 

3. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

śródroczną, roczną i na zakończenie cyklu 

kształcenia, należy zakończyć przeprowa-

dzanie prac klasowych.  

4. Na podstawie opinii poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej lub innej, uczniowie 

mają prawo wyboru formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności.  

§ 11.1.  W jednym dniu może odbyć się 

tylko jedna praca klasowa. W jednym tygo-

dniu może odbyć się do trzech prac klaso-

wych. 

2. W dniu ogłoszenia uczniom terminu 

pracy klasowej nauczyciel jest zobowiązany 

zapisać w dzienniku lekcyjnym datę plano-

wanego sprawdzianu. W przypadku nieobec-

ności nauczyciela w dniu pracy klasowej, 

termin następny należy uzgodnić z klasą - 

bez konieczności tygodniowego wyprzedze-

nia. 

3. Oceny klasyfikacyjne wystawiane są na 

podstawie: 

1) minimum 3 ocen cząstkowych - przy 1 

lekcji tygodniowo, oraz 

2) minimum 4 ocen – przy dwóch i większej 

liczbie lekcji tygodniowo. 

4. Na każdej lekcji sprawdzane jest wy-

konanie pisemnych zadań domowych przez 

każdego ucznia w klasie. Sprawdzanie i 

ocenianie prac domowych powinno być 

dokonywane przynajmniej raz w semestrze. 

5. Bieżące przygotowanie uczniów 

sprawdzane jest podczas każdej lekcji. 

Rozdział 4. 

Zasady i formy poprawiania osiągnięć 

(korygowania niepowodzeń ) uczniów 

§ 12. 1. Po każdej pracy klasowej dokonu-

je się jej analizy i formułuje uwagi. 

2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, 

mogą je uzupełnić, wykonując dodatkowe 

zadania. 

3. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) 

podczas pracy pisemnej, zalicza ją w ustalo-

nym przez nauczyciela terminie i w określo-

nej przez nauczyciela formie. 

4. Uczeń może poprawić wynik pracy pi-

semnej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników. 

5. Ustalona przez nauczyciela, niedosta-

teczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu po-

prawkowego, wg zasad określonych rozdzia-

le 8. 

6. Uczniowie, którzy mają kłopoty ze opa-

nowaniem materiału, lub chcą rozszerzyć 

wiedzę i umiejętności, mogą korzystać z 

indywidualnych konsultacji organizowanych 

w szkole. 

§ 12a. 1. Uczeń może ubiegać się w trybie 

egzaminu klasyfikacyjnego, o ustalenie 
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wyższej niż przewidywana przez nauczycie-

la, śródrocznej lub rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z obowiązujących i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym 

planie nauczania lub oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu 

o którym mowa w ustępie 1 składa do dyrek-

tora szkoły uczeń lub jego opiekun prawny, 

nie później  niż ostatnim w dniu wystawiania 

ocen o których mowa ustępie 1, określonym 

w organizacji roku szkolnego.  

 

Rozdział 5.  

Sposoby dokumentowania osiągnięć 

i postępów 

 

§ 13.1. Dla każdego oddziału szkoła pro-

wadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w 

których dokumentuje się osiągnięcia i postę-

py uczniów. 

2. Informacje o zachowaniu uczniów 

gromadzi wychowawca klasy.  

3. W ocenach cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie znaków: „+”, „-”. 

4. W sytuacjach związanych z notowa-

niem osiągnięć uczniów można stosować 

zapisy informacyjne typu: 

1) nieobecność -„nb”, 

2) nieprzygotowanie -„np”, 

3) ucieczka -„uc.”, 

4) nie ćwiczący -„nć”. 

5. Oprócz znaku cyfrowego, w dzienniku 

mogą być umieszczone informacje dodatko-

we, takie jak: zakres materiału, data, forma 

oceniania. 

6. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary 

i nagany odnotowywane są w dzienniku 

lekcyjnym (we właściwych rubrykach). 

7. W arkuszu ocen wychowawca umiesz-

cza informacje dodatkowe: o promocji z 

wyróżnieniem lub innych szczególnych 

osiągnięciach, a także o naganie dyrektora. 

8. Na świadectwie szkolnym, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, 

odnotowuje się osiągnięcia ucznia w olim-

piadach i konkursach przedmiotowych oraz 

w imprezach sportowych i artystycznych. 

Rozdział 6. 

Sposoby i zasady informowania uczniów i 

rodziców o postępach i osiągnięciach 

§ 14.1. Oceny są jawne, zarówno dla 

ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opie-

kunów). 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w 

momencie jej wystawienia. Rodzice (prawni 

opiekunowie) informowani są o postępach i 

osiągnięciach uczniów na zebraniach rodzi-

ców.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nauczyciel wpisuje w 

zeszycie przedmiotowym wystawioną ocenę 

wraz z uzasadnieniem. 

§ 15.1 Na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej: 

1) nauczyciel jest zobowiązani do poinfor-

mowania ucznia o grożącej mu ocenie 

niedostatecznej i do odnotowania tego w 

dzienniku (wystawienie oceny ołówkiem), 

2) wychowawca ucznia zagrożonego oceną 

niedostateczną (ocenami niedostateczny-

mi), zobowiązany jest skutecznie poin-

formować o tym jego rodziców (prawnych 

opiekunów) i odnotować to w dzienniku. 

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym po-

siedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcy 

klas są zobowiązani poinformować uczniów 

o przewidywanych dla nich ocenach (śród-

rocznych, rocznych). 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) 

uczniów szczególnie wyróżniających się w 

nauce i w zachowaniu, otrzymują listy po-

chwalne. 

§ 16. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne są przechowywane przez nauczy-

ciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego 
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rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzy-

mać je do wglądu na zasadach, określonych 

przez nauczyciela. 

 

Rozdział 7. 

Klasyfikowanie 

 

§ 17.1 W ciągu roku szkolnego prze-

prowadza się śródroczne i roczne klasyfiko-

wanie uczniów polegające na ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania 

oraz oceny zachowania. 

2. Terminy klasyfikowania są ustalane w 

planie pracy szkoły. 

§ 18.1. Oceny klasyfikacyjne ustalają na-

uczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne. Ocenę zachowania ustala wy-

chowawca klasy.  

2. Nauczyciele i wychowawcy przedsta-

wiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, która następnie za-

twierdza wyniki klasyfikacji uczniów. 

3. Ocena klasyfikacyjna i ocena zacho-

wania, wystawione zgodnie z WSO, nie 

mogą być uchylone lub zmienione decyzją 

administracyjną. 

4. Ocenę klasyfikacyjną z: 

1) zajęć praktycznych - ustala wskazany 

przez kierownika szkolenia praktycznego 

nauczyciel prowadzący zajęcia praktycz-

ne, po zasięgnięciu opinii wszystkich nau-

czycieli prowadzących takie zajęcia w tej 

samej klasie (oddziale), 

2) praktyk zawodowych - ustala kierownik 

szkolenia praktycznego albo wskazana 

przez niego osoba, po zasięgnięciu opinii 

pracodawcy, u którego praktyka się od-

bywała. 

§ 19.1. Oceny cząstkowe i oceny klasyfi-

kacyjne ustala się w stopniach, według skali 

określonej w Tabeli 1. Oceny cząstkowe 

mogą być wyrażone cyfrą. 

2. Oceny klasyfikacyjne nie muszą być 

wystawiane jako średnia ocen cząstkowych. 

3. Ustalona przez nauczyciela, niedosta-

teczna ocena klasyfikacyjna roczna, wysta-

wiona z obowiązkowych zajęć dydaktycz-

nych, może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

§ 20.1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli 

został oceniony ze wszystkich przedmiotów i 

zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z 

których został zwolniony. 

2. Laureaci i finaliści  konkursów i olim-

piad przedmiotowych otrzymują celującą 

ocenę klasyfikacyjną (roczną, śródroczną) z 

przedmiotu, którego olimpiada lub konkurs 

dotyczył.  

§ 21.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycz-

nych na zajęciach wychowania fizycznego, 

na podstawie opinii o ograniczonych możli-

wościach wykonywania przez ucznia tych 

ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z reali-

zacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podsta-

wie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez leka-

rza, na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć 

w  dokumentacji przebiegu nauczania  za-

miast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: 

„zwolniony" lub „zwolniona”. W przypadku 

nieklasyfikowania ucznia  z obowiązkowych 

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisu-

je się zamiast oceny klasyfikacyjnej : „nie-

klasyfikowany”, nieklasyfikowana” 

4. Dyrektor szkoły prowadzącej kształce-

nie w zawodzie, dla którego podstawa pro-

gramowa kształcenia w zawodach przewidu-

je naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwal-

nia z realizacji tych zajęć ucznia, który 

przedłoży prawo jazdy odpowiedniej katego-

rii. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”, a także numer i kategorię 

posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz 

datę wydania uprawnienia. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

§ 22.1. Uczeń może nie być klasyfikowa-

ny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli z powodu nieobecności 

na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na nie w 

szkolnym planie nauczania, brakuje podstaw 

do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 

nieobecności usprawiedliwionej może zda-

wać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów), rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfika-

cyjny, jeżeli nieobecność o której mowa w 

ust 1 nie została usprawiedliwiona. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również 

uczeń: 

1) realizujący indywidualny tok lub program 

nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obo-

wiązek nauki poza szkołą, 

3) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyż-

szej niż wynika to ze świadectwa szkolne-

go, 

4) zmieniający typ szkoły lub profil klasy, z 

wyjątkiem wychowania fizycznego, 

5) o którym mowa w § 12a. 

5. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z 

uczniem i jego rodzicami (opiekunami praw-

nymi), wyznacza termin i  zakres egzaminu 

klasyfikacyjnego. Jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn uczeń nie przystąpił do egzaminu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez dyrektora. 

§ 23.1 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 

o którym mowa w § 22 ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edu-

kacyjnych w obecności wskazanego przez 

dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egza-

min klasyfikacyjny dla ucznia o którym 

mowa w § 22 ust. 4 pkt. 2 do 5 przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Uczniowi szkoły zawodowej, nieklasy-

fikowanemu z zajęć praktycznych z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, szkoła 

organizuje (w warsztatach szkolnych lub u 

pracodawców) zajęcia, umożliwiające uzu-

pełnienie programu nauczania. 

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego 

mogą być obecni – w charakterze obserwato-

rów - rodzice (prawni opiekunowie ucznia). 

4. Ustalona przez nauczyciela lub uzy-

skana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z za-

strzeżeniem § 25 ust. 2. 

§ 24.1 Egzamin klasyfikacyjny składa się 

z części pisemnej i ustnej. Egzaminy z  

przedmiotów o przewadze ćwiczeń praktycz-

nych lub laboratoryjnych, zajęć praktycznych 

i wychowania fizycznego, zamiast części 

ustnej mogą mieć formę sprawdzianu prak-

tycznego. 

2. Zadania egzaminacyjne układa nauczy-

ciel - egzaminator, natomiast zatwierdza 

dyrektor szkoły. 

3. Z przeprowadzonego egzaminu klasy-

fikacyjnego sporządza się protokół, zawiera-

jący w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w 

skład komisji,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Protokół, wraz z pisemną pracą ucznia 

i zwięzłą informacją o ustnych odpowie-

dziach stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 

dokumentacja dotycząca egzaminu popraw-

kowego, jest udostępniana do wglądu ucz-

niowi lub jego rodzicom w gabinecie dyrek-
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tora i w jego obecności, w terminie ustalo-

nym z wnioskodawcą. 

§ 25.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyj-

na zachowania została ustalona niezgodnie z 

WSO. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyj-

na zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustala-

nia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edu-

kacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania - ustala roczną ocenę kla-

syfikacyjną zachowania w drodze głoso-

wania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa 

w ust 2 pkt. 1 uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmu-

jący w tej szkole inne stanowisko kie-

rownicze - jako przewodniczący komi-

sji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej 

szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania: 

a) dyrektor  szkoły albo nauczyciel zaj-

mujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nau-

czyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog (gdy jest zatrudniony), 

f) przedstawiciel samorządu uczniow-

skiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust 

4. pkt. 1) lit. b) może być zwolniony z udzia-

łu w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypad-

kach. 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.  

§ 26.1. Ustalona przez komisję roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfika-

cyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

2. Ocena ustalona przez komisję jest osta-

teczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną oce-

nę; 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uza-

sadnieniem. 

3. Protokół, wraz z pisemną pracą 

ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpo-

wiedziach stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. Przepis § 24 ust 5 stosuje się odpo-

wiednio. 

§ 27. Uczeń, który z przyczyn usprawie-

dliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 

którym mowa w § 25 ust.2 pkt.1) w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

§ 28. Przepisy § 25 stosuje się odpowied-

nio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzy-

skanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wy-

nosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzami-

nu poprawkowego. W tym przypadku, ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 8. 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 29. Uczeń, który w wyniku rocznej kla-

syfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych przypadkach, na 

wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych 

opiekunów) albo wychowawcy klasy, Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egza-

min poprawkowy z dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych.  

§ 30. Egzamin poprawkowy składa się z 

części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z  

przedmiotów o przewadze ćwiczeń praktycz-

nych lub laboratoryjnych, zajęć praktycznych 

i wychowania fizycznego, zamiast części 

ustnej może mieć formę sprawdzianu prak-

tycznego.  

§ 31.1. Termin egzaminu poprawkowego 

wyznacza dyrektor szkoły - w ostatnim tygo-

dniu ferii letnich. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, w 

skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący 

inne stanowisko kierownicze - jako prze-

wodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne - jako egzaminujący. 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne - jako czło-

nek komisji. 

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust.2 pkt. 

2), 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 edukacyj-

ne, z tym, że powołanie nauczyciela, zatrud-

nionego w innej szkole, następuje w porozu-

mieniu z dyrektorem tejże szkoły. 

§ 32.1. Zadania egzaminacyjne układa eg-

zaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

2. Zadania  egzaminacyjne zawierają treści 

nauczania, zgodne z poziomem wymagań 

edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 

§ 33.1.  Z przeprowadzonego egzaminu 

poprawkowego sporządza się protokół, za-

wierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w 

skład komisji,  

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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2. Protokół, wraz z pisemną pracą ucznia i 

zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Przepis § 24 ust 5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 34.1. Uczeń, który z uzasadnionych 

przyczyn nie przystąpił do egzaminu po-

prawkowego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu po-

prawkowego, nie otrzymuje promocji i po-

wtarza klasę. 

Rozdział 9. 

Promowanie 

 

§ 35. 1. Uczeń otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszyst-

kich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe 

od oceny niedostatecznej. 

1a. Rada pedagogiczna, uwzględniając 

możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej, 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawko-

wego z jednych obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakoń-

czenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje 

świadectwo ukończenia szkoły. 

§ 36 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzy-

muje świadectwo szkolne promocyjne lub 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnie-

niem.  

 

Rozdział 10.  

Zasady oceniania zachowania 

 

§ 37.1. Ocena zachowania wyraża opinię 

szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiąz-

ków szkolnych, jego kulturze osobistej, 

postawie wobec kolegów i innych osób, 

funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, 

respektowaniu zasad współżycia społecznego 

i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wy-

chowawca klasy - nie później niż tydzień 

przed klasyfikacją, uwzględniając: 

1) punktację, 

2) samoocenę ucznia, 

3) opinie innych uczniów, 

4) opinie nauczycieli i pracowników szkoły, 

w tym informacje o zachowaniu ucznia w 

internacie, na zajęciach praktycznych, 

praktykach, kursach, wycieczkach i im-

prezach szkolnych lub środowiskowych,  

5) frekwencję na zajęciach szkolnych; uczeń 

który opuścił więcej niż 20% obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych w semestrze, 

nie może uzyskać wzorowej oceny za-

chowania w tym semestrze. 

3. Ocena zachowania, ustalona przez wy-

chowawcę, jest ostateczna. Wychowawca 

przedstawia ją do zatwierdzenia Radzie 

Pedagogicznej. 

4. Ocena zachowania nie wpływa na oceny 

z zajęć edukacyjnych oraz na promocję lub 

ukończenie szkoły. 
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§ 38.1. Ustala się punktację, wspomagają-

cą ocenę zachowania. 

2. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 

 

1) każdą godzinę pomocy koleżeńskiej w nauce 1-10 pkt.  

2) godzinę pracy społecznej, wykonanej poza czasem zajęć edukacyjnych 3 pkt. 

3) wykonanie dekoracji, gazetki, kwietników, pomocy naukowych itp. 1-10 pkt. 

4) udział w:  

a) zawodach sportowych (przyznaje nauczyciel w-f)  

b) konkursach i olimpiadach (przyznaje nauczyciel – opiekun) 

 

1-10 pkt. 

1-10 pkt. 

5) praca w samorządzie (klasowym, szkolnym) 5-10 pkt. 

6) aktywne wspieranie działań klasy i szkoły, (np.: orkiestra dęta, poczet 

sztandarowy, imprezy szkolne itp.) 

 

1-15 pkt. 

7) kulturę osobistą w szkole i w środowisku 1-10 pkt. 

8) frekwencję, w wymiarze: 90% 5 pkt 

 91% 6 pkt 

 92% 7 pkt 

 93% 8 pkt 

 94% 9 pkt 

 95% 10 pkt 

 96% 12 pkt 

 97% 14 pkt 

 98% 16 pkt 

 99÷100% 20 pkt 

3. Uznanie punktów dodatnich za pracę społeczną, wymaga potwierdzenia jej wykonania 

przez osobę nadzorującą  (nauczyciel, kierownik administracyjny lub inny pracownik 

szkoły). 

4. Uczeń może odpracować na rzecz szkoły 10 godzin.  

5.  Uczeń uzyskuje punkty ujemne za: 

1) za 5 odnotowanych spóźnień  1 pkt. 

2) nieodpowiednie zachowanie na lekcji, niewykonywanie poleceń nauczy-

ciela  3-10 pkt. 

3) nieusprawiedliwioną godzinę zajęć lekcyjnych lub praktycznych  1 pkt. 

4) naganę wychowawcy  20 pkt. 

5) upomnienie dyrektora szkoły  30 pkt. 

6) upomnienie przewodniczącego komisji dyscyplinarnej  10 pkt. 

7) palenie tytoniu w szkole i na terenie przylegającym do szkoły  25 pkt. 

8) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów lub 

pracowników szkoły  5-20 pkt. 

9) za każde użycie wulgaryzmu  5 pkt. 

10) każde stwierdzone i nieuzasadnione opuszczenie terenu szkoły 5 pkt. 

11) każde stwierdzone użycie telefonów komórkowych lub urządzeń odtwa-

rzających w czasie zajęć lekcyjnych  5 pkt. 

 

6. Wychowawca sumuje punkty w każ-

dym miesiącu i informuje o tym wychowan-

ków. 

7. Bez względu na uzyskane punkty po-

mocnicze, naganną ocenę zachowania otrzy-

muje uczeń:  

1) ukarany naganą dyrektora szkoły, 
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2) relegowany na podstawie § 53 ust. 2 

Statutu ZSET. 

8. Wzór rubryk do obliczania punktów 

przedstawia załącznik Nr 1: 

§ 39.1. Uczniom, którzy reprezentują 

szkołę w zawodach sportowych, w konkur-

sach i olimpiadach oraz w imprezach organi-

zowanych przez szkołę lub instytucje lokal-

ne, a także biorącym udział w działalności 

promocyjnej szkoły, wychowawca wpisuje 

do dziennika zwolnienie z zajęć edukacyj-

nych. Zwolnienie jest równoznaczne z obec-

nością ucznia w szkole. 

2. Każda nieobecność powinna być 

usprawiedliwiona w terminie 7 dni. 

3. Jeżeli uczeń opuści w miesiącu połowę 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z nie-

usprawiedliwionych powodów, szkoła po-

wiadamia o tym fakcie właściwy sąd rodzin-

ny. 

§ 40. Ocenę zachowania ustala się według  

kryteriów zawartych w tabeli 6. 

Tabela 6  

Ocena zachowania Suma punktów 

WZOROWE powyżej plus 46 

BARDZO DOBRE od plus 26 do plus 45 

DOBRE od plus 6 do plus 25 

POPRAWNE od plus 5 do minus 20 

NIEODPOWIEDNIE od minus 21 do minus 50 

NAGANNE poniżej minus 51  

 

Rozdział 11. 

Procedura ewaluacji WSO 

§ 40.1. W ciągu całego roku szkolnego 

nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji 

WSO, udostępnionego w pokoju nauczyciel-

skim, uwagi i spostrzeżenia. 

2. Nowelizacja WSO dokonywana jest 

na podstawie wniosków rady pedagogicznej, 

zapisów w zeszycie ewaluacji lub zmian w 

obowiązujących aktach prawnych. 

 

Załącznik Nr 1 Wzór rubryk do obliczania punktów. 

Nr ucznia w 

dzienniku 

Punkty  

dodatnie 

Punkty 

 ujemne 

Nagana  

dyrektora 

Suma  

punktów 

Ocena  

zachowania 

      


