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poz. 2572 z późniejszymi zmianami.); 

Ustawa z dnia 26 stycznia  1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 191 

z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204. z późn. zm.); 

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

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pu-

blicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) 
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Rozdział I. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

 Główne cele oceniania 

 

§ 80 

 

1. Szkolny system oceniania regulowany jest w odrębnych przepisach w sprawie oceniania, kla-

syfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach pu-

blicznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nau-

czyciela poziomów i postępu w opanowaniu przez ucznia w stosunku do wymagań edukacyj-

nych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i realizo-

wanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz rodzaju spraw-

dzianu,: 

1) wiadomości; 

2) umiejętności; 

3) rozumienia materiału naukowego; 

4) kultury przekazywania wiadomości. 

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

li oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych ocen kla-

syfikacyjnych; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania  wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy-

fikacyjnych;  

7) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec  roku szkolnego oraz warunki zdawania egza-

minu poprawkowego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) bieżące i systematyczne ocenianie postępów ucznia w nauce; 

2) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; 

3) uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności prze-widzianych 

w podstawach programowych oraz ewentualnych braków w tym zakresie; 

4) wdrażanie ucznia do systematycznej samokontroli i samooceny oraz motywowanie do dal-

szej pracy; 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

6) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno wycho-

wawczej. 

6. Ustala się formy i zasady bieżącego oceniania: 

1) ocena jest jawna; 

2) uczeń ma prawo do obiektywnej oceny; 

3) uczeń oceniany jest systematycznie; 

4) prace pisemne są do wglądu ucznia i jego rodziców; 

5) uczeń nie może być negatywnie oceniony z materiału wprowadzonego na danej lekcji; 
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6) oceniana jest poprawność i estetyka wykonania pracy, wkład pracy, aktywność, systema-

tyczność, obowiązkowość; 

7) dopuszcza się możliwość poprawienia oceny  negatywnej na warunkach ustalonych w 

przedmiotowym systemie oceniania i za zgodą nauczyciela prowadzącego; 

8) dopuszcza się możliwość stosowania prac pisemnych z podziałem na poziomy wymagań. 

 

§ 81 

 

1.  Nauczyciel ma obowiązek na dwa tygodnie przed terminem rady klasyfikacyjnej poinformo-

wać uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych lub końcoworocznych w następujący 

sposób: 

a. w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej w formie pisemnej poprzez notatkę w 

zeszycie ucznia lub zapis w dzienniku elektronicznym; 

b. w przypadku oceny pozytywnej w formie ustnej. 

2. Uczeń ma obowiązek przekazać tę informację obojgu rodzicom, czego potwierdzeniem jest ich 

własnoręczny podpis pod informacją pisemną.  

 

 Formy i zasady oceniania 

 

§ 82 

 

1. Oceny dzielą się na śródroczne, końcoworoczne i bieżące ( cząstkowe). 

2. Oceny śródroczne i końcoworoczne są zgodne z wytycznymi  zawartymi w odrębnych przepi-

sach. 

3. Oceny bieżące ( cząstkowe ) są to oceny w skali od 1 do 6 z „+ „ i „ – „. 

3a. Dostawienie do oceny znaku „+” oznacza dodanie 0,5 do jej wartości, dostawienie znaku „ – „ 

oznacza odjęcie 0,25 od jej wartości.  

 

§ 83 

 

1. Kryteria oceniania określone są dla każdego przedmiotu i stanowią Przedmiotowy |System 

Oceniania.   

 

§ 84 

 

1.   Wiadomości i umiejętności ucznia mierzone są poprzez ocenianie: 

1)  odpowiedzi ustnych; 

2)  prac pisemnych:  prac klasowych , sprawdzianów i  kartkówek; 

3)  zajęć praktycznych; 

4)  prac domowych; 

5)  udziału ucznia w lekcji ( aktywności ). 

2. Zasady oceniania odpowiedzi ustnych: 

1) ocenianie odpowiedzi ustnych może odbywać się na każdej lekcji; 

2) odpowiedź ustna, , obejmuje maksymalnie materiał z trzech tematów; 

3) podczas odpowiedzi premiowane jest: 

a)    logiczne myślenie; 

b)   wykorzystanie wiadomości z różnych dostępnych  źródeł; 

c)    merytoryczność wypowiedzi. 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania prac pisemnych 

1) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż  3 

sprawdziany, zapowiedziane na tydzień przed terminem i zapisane w Dzienniku; spraw-

dzian powinien być poprawiony i omówiony w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowa-

dzenia ( z wyjątkiem języka polskiego ); 
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2) kartkówki, obejmują wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy domo-

wej i nie muszą być zapowiadane; 

3) punktacja prac pisemnych ustalana jest przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 

4) w każdej pracy pisemnej muszą być zawarte zadania o różnym stopniu trudności; 

5) dopuszcza się możliwość poprawienia oceny w terminie i na zasadach określonych przez 

nauczyciela w Przedmiotowym Systemie Oceniania; 

6) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć daną 

partię materiału /w terminie ustalonym w Przedmiotowym Systemie Oceniania w przypad-

ku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie dopuszcza się postawienie oceny 

niedostatecznej 

 

§ 85 

 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) informowani są o osiągnięciach edukacyjnych ucznia poprzez: 

1) spotkania z Wychowawcą: okresowe i międzyokresowe; 

2) spotkania z nauczycielami w trakcie wywiadówek  oraz spotkań indywidualnych w godzi-

nach przyjęć; 

3) uczniów z problemami,  na zebraniu wychowawca informuje ich w formie pisemnej; 

4) wykorzystywanie dziennika elektronicznego. 

2. Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w Dzienniku. 

3. w przypadkach szczególnych są zapraszani przez wychowawcę do szkoły lub informowani li-

stownie wychowawca może zaprosić rodziców do szkoły poza wywiadówkami lub informować 

ich w formie pisemne prace uczniów, jeżeli nie zostały im oddane po sprawdzeniu, przecho-

wywane są przez okres jednego roku i są udostępniane rodzicom na ich życzenia przez nauczy-

ciela przedmiotu. 

 

§ 86 

 

Ocenianie dokumentowane jest w następujący sposób: 

1) oceny bieżące ( cząstkowe ) wpisywane są do Dziennika lekcyjnego: oceny z prac innym 

kolorem niż pozostałe; 

2) oceny końcoworoczne wpisywane są dodatkowo do arkusza ocen, który prowadzony jest 

dla każdego ucznia i przechowywany w archiwum. 

 

 Kryteria oceniania 

 

§ 87 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceny: 

   1) Ocenę  celujący – otrzymuje uczeń, który: 

a)  posiada wiedzę i umiejętności ujęte w podstawie programowej przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teore-

tycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania; 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych. 

2)   Ocenę bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem  nauczania w da-

nej klasie; 

b) 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; 

c) uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 
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d) jest aktywny na zajęciach lekcyjnych; 

e) wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

3) Ocenę dobry – otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w podstawach programowych przedmiotu; 

b) wypowiedzi ucznia są poprawne merytorycznie i wyczerpujące; 

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

2)  Ocenę dostateczny  - otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował materiał przewidziany w podstawach programowych w stopniu zadowalają-

cym; 

b) przy przekazywaniu wiadomości potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela; 

c) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

3) Ocenę dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował niewielki zakres elementarnych wiadomości i podstawowe pojęcia z danego 

przedmiotu, które wynikają z podstaw programowych; 

b) nie potrafi samodzielnie ustnie przekazać wiadomości – wymaga zadania pytań dodat-

kowych, naprowadzających; 

c) z pomocą nauczyciela wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewiel-

kim stopniu trudności; 

d) dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w 

czasie dalszego kształcenia. 

4) Ocenę niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi na-

uczania w danej klasie, a brak w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać )  zadań o niewielkim ( elementarnym ) stopniu 

trudności. 

2. Przy określaniu kryteriów wymagań należy kierować się następującymi stałymi kryteriami: 

1) łatwość dla ucznia; 

2) prostota i uniwersalność; 

3) niezbędność w obecnym i dalszym kształceniu; 

4) użyteczność pozaszkolna; 

5) pewność naukowa. 

2. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest spełnienie przez ucznia określonych przez nau-

czyciela wymagań: 

1)  na dopuszczający – wymagania konieczne; 

2) na dostateczny – wymagania podstawowe; 

3) na dobry – wymagania rozszerzające; 

4) na bardzo dobry – wymagania dopełniające; 

5) na celujący – wymagania ponadprogramowe. 

a) wymagania konieczne – powinny obejmować zapamiętane wiadomości, tzw goto-

wość ucznia do przypomnienia sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii nau-

kowych oraz zasad działania. Uczeń nie powinien ich mylić ze sobą i zniekształcać. 

Ponadto rozumiejąc pewne wiadomości uczeń potrafi rozwiązać zadanie o niewiel-

kim stopniu trudności.  Kryteria te uczeń może spełniać w następnych okresach cy-

klu nauczania; 

b) wymagania podstawowe – powinny obejmować zrozumienie wiadomości, tzn uczeń 

potrafi przedstawić je w innej formie, niż je zapamiętał, uporządkować, streścić i 

uczynić podstawą prostego wnioskowania. Ponadto uczeń opanował umiejętność 

praktycznego posługiwania się wiadomościami wg podanych wzorów; 
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c) wymagania rozszerzające – powinny obejmować zrozumienie wiadomości oraz 

umiejętności samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów, praktycz-

nych zadań; 

d) wymagania dopełniające – powinny obejmować opanowanie przez ucznia umiejęt-

ności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego 

zjawisk, formułowania planów działania, tworzenie oryginalnych przedmiotów, war-

tościowanie przedmiotów i zjawisk według opanowanych kryteriów; 

e) wymagania ponadprogramowe – jak ogólne kryteria dla oceny celującej.  

4. Kontrola postępów edukacyjnych uczniów obejmować powinna różne jej formy przy respekto-

waniu zasad zawartych w przyjętych do realizacji „Prawach i obowiązkach ucznia”. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

6. Szczegółowe kryteria ustalania ocen określają nauczyciele w Przedmiotowych Systemach Oce-

niania, uwzględniając warunki realizacji programów nauczania. 

7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, lub innej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb  ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się , 

w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

1)   z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  informatyki lub technologii in-

formatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 

tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii; 

2) Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.? 

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, in-

formatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

4) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afa-

zją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego.  

5) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka ob-

cego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

9. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji nauczania zamiast oceny kwalifikacyjnej wpi-

suje się „zwolniony” 

10. Nauczyciele w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak 

co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustalają oce-

ny semestralne. 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają  nau-

czyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawcy 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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 Egzamin klasyfikacyjny  

 

§ 88 

 

Ustala się tryb i terminy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych: 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nau-

czania; 

2) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-

min klasyfikacyjny;  

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a.  realizujący indywidualny tok nauki  

b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

4) uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny składa w tej sprawie pisemną prośbę do 

Dyrektora, nie później niż jeden dzień po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicz-

nej; 

5) termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor nie później niż w dniu poprzedzają-

cym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

6) na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub 

na pisemną prośbę rodziców ( opiekunów prawnych ) Rada Pedagogiczna może w wyjąt-

kowych wypadkach wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

7) uczeń może, jeżeli otrzymał z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne, na pisemną wła-

sną prośbę lub prośbę rodziców przystąpić przed końcową klasyfikacyjną Radą Pedago-

giczną przystąpić do egzaminu sprawdzającego o podwyższenie oceny; 

8) decyzje o egzaminie sprawdzającym podejmuje Dyrektor po konsultacji z wychowawcą i 

nauczycielem przedmiotu; 

9) prawo to nie przysługuje uczniowi, który opuścił więcej niż 20% godzin zajęć lekcyjnych 

oraz rodzicom, którzy przez cały okres nauki nie wykazali zainteresowania postępami swo-

ich dzieci; 

10) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej, wyjątkiem są egzami-

ny z informatyki, edukacji informatycznej,  wychowania fizycznego plastyki, muzyki i 

techniki, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w pkt 2, 3a i 6 przeprowadza nauczy-

ciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczy-

ciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 

12) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 3 b przeprowadza komisja, po-

wołana przez dyrektora szkoły, w składzie: 

  -    dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewod-

niczący; 

 -      nauczyciel odpowiednich zajęć edukacyjnych/ 

13) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów, ro-

dzice ucznia. 

14) Sprawdzian, o którym mowa w ust. 7, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

15)   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się  protokół. 

 

§ 88 a 

 

1.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 88 b. 
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2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  

z zastrzeżeniem § 88 b oraz § 88 c ust 2. 

3. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z za-

strzeżeniem § 88 b   

 

§ 88 b 

 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowaw-

czych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza spraw-

dzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną  ocenę 

klasyfikacyjną; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyj-

ną w drodze głosowania zwykła większością głosów , w przypadku równej liczby głosów de-

cyduje głos przewodniczącego. 

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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - ja-

ko 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 zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - ja-

ko przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej kla-

sie, 

d) pedagog,  

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

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

sji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypad-

ku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne 

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 (semestral-

nej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzami-

nu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 88 c ust. 2. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół. Do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 
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9. Przepisy ust 1 – 8 stosują się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia za-

strzeżeń wynosi 5  dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 Egzamin poprawkowy 

 

§ 88 c 

 

1) uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jed-

nych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawko-

wy; 

2) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy pod warunkiem, ze został sklasyfikowany ze 

wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych; 

3) uczeń, który ubiega się o egzamin poprawkowy składa w tej sprawie pisemną prośbę do 

Dyrektora, nie później niż do końca zajęć edukacyjnych; 

4) termin egzaminu wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza  komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - ja-

ko przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący  

c) nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji; 

6) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 . b, 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 

7) egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej, wyjątkiem są egzaminy z informatyki, 

technologii informatycznej, plastyki, muzyki,  zajęć artystycznych, techniki, zajęć tech-

nicznych  i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń prak-

tycznych; 

8) zadania do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator; 

9) zadania egzaminacyjne oddaje egzaminator dwa dni przed terminem egzaminu, zadania 

egzaminacyjne akceptuje Dyrektor; 

10) uczeń losuje pytania w trakcie egzaminu z co najmniej dwóch zestawów egzaminacyjnych; 

11) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora; 

12) czas trwania egzaminu ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym: 

a) część pisemna trwa od 45 do 90 minut; 

b) część ustna – maksymalnie 20 minut; 

c) czas przygotowania do odpowiedzi ustnej – maksymalnie 20 minut; 

d) pomiędzy częścią pisemną i ustną ustala się przerwę nie krótszą niż 15 minut. 

13) ocenę z egzaminu poprawkowego ustala komisja egzaminacyjna; 

14) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół Do którego dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczo-

nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dy-

rektora szkoły nie później niż do końca września. 

16) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i może powtarzać 

klasę. 

 

 

 

 



 11 

§ 89 

 

Rodzice i nauczyciel współpracują ze sobą w sprawach  nauczania, wychowania i profilaktyki po-

przez: 

1) współudział w opracowaniu, monitoringu i ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły; 

2) współuczestnictwo w realizacji Programu Wychowawczego; 

3) opiniowaniu zestawów programu nauczania dla poszczególnych oddziałów; 

4) organizowaniu co najmniej 4 zebrań informacyjnych z rodzicami w ciągu roku szkolnego; 

5) zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
 

 Ocenianie zachowania ucznia 

 

§ 90 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi-

ców (prawnych opiekunów) o  kryteriach oceniania zachowania obowiązujących w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. 

2. Kryteria dotyczą uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w trybie dziennym. 

3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5.     Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne, 

6.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Końcowa ocena nie może być ustalana na podstawie jednego kryterium 

1) Wzorowe 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;  

 wykonuje zadania domowe;  

 bierze udział w pracach klasowych;  

 jest aktywny podczas zajęć;  

 uczestniczy w konkursach lub zawodach szkolnych i środowiskowych; 

  szanuje mienie szkolne i pomoce dydaktyczne;  

 aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły oraz godnie ją reprezentuje; 

  w pełni przestrzega wewnątrzszkolnych regulaminów;  

 nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;  

 wykonuje prace nadobowiązkowe na rzecz szkoły;  
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 dba o honor i tradycję szkoły;  

 nie spóźnia się na lekcje; 

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią;  

 dba o kulturę słowa własną i innych;  

 szanuje poglądy innych;  

 okazuje bezinteresowną pomoc koleżeńską;  

 nie ulega nałogom;  

 dba o higienę osobistą;  

 przeciwstawia się agresywnym i niewłaściwym zachowaniom;  

 udziela się społecznie; 

c. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu 

projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach 

jego realizacji. 

2) Bardzo dobre 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Wywiązuje się z obowiązków szkolnych;  

 wykonuje prace domowe;  

 bierze udział w pracach klasowych;  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach;  

 przestrzega wewnątrzszkolnych  regulaminów; 

  bierze udział w konkursach szkolnych;  

 szanuje mienie szkolne i pomoce dydaktyczne; 

  dba o honor i tradycję szkoły;  

 ma maksymalnie 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;  

 zdarzają mu się nieliczne spóźnienia na lekcje; 

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią;  

 dba o kulturę słowa;  

 szanuje przekonania innych;  

 jest koleżeński i uczynny;  

 nie dopuszcza się agresywnych czy brutalnych zachowań;  

 nie ulega nałogom; 

 dba o higienę osobistą;  

 nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu 

c. Pełnił aktywna rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków 

zespołu 

 

3) Dobre 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Wywiązuje się z obowiązków szkolnych;  

 bierze udział w pracach klasowych; 

  szanuje mienie szkolne i pomoce dydaktyczne;  

 zdarzają mu się uchybienia wobec wewnątrzszkolnych regulaminów;  

 stara się dbać o honor i tradycję szkoły;  

 ma maksymalnie 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;  

 rzadko spóźnia się na lekcje; 

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły;  
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 szanuje poglądy innych ludzi;  

 stara się używać kulturalnego języka;  

 nie wywołuje konfliktów z innymi;  

 stara się nie ulegać nałogom;  

 ma pojedyncze uwagi o niewłaściwym zachowaniu; 

c. Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, rea-

gując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

 

4) Poprawne 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych;  

 bierze bierny udział w zajęciach szkolnych;  

 stara się przestrzegać wewnątrzszkolnych regulaminów;  

 zdarza mu się postępować wbrew tradycji szkoły;  

 nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;  

 ma maksymalnie 15 godzin nieusprawiedliwionych;  

  dość często spóźnia się na lekcje; 

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Zdarza mu się zachowywać w sposób niekulturalny;  

 zdarza mu się używać wulgaryzmów;  

 czasami prowokuje konflikty;  

 czasami okazuje brak szacunku innym ludziom;  

 nie ulega nałogom;  

 ma niewiele uwag o niewłaściwym zachowaniu;  

 zdarza mu się nie dbać o higienę osobistą; 

c. c. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało 

mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów 

w zespole. 

 

5) Nieodpowiednie 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Nie w pełni wywiązuje się z obowiązków szkolnych;  

 bierze bierny udział w zajęciach;  

 czasami przeszkadza w prowadzeniu zajęć niekiedy unika prac klasowych;  

 dopuszcza się uchybień wobec wewnątrzszkolnych regulaminów;  

 postępuje wbrew tradycji szkoły;  

 naraża na uszczerbek dobre imię szkoły;  

 ma maksymalnie 25 godzin nieusprawiedliwionych;  

 często spóźnia się na lekcje; 

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Zdarza mu się zachowywać w sposób niekulturalny;  

 prowokuje konflikty z innymi;  

 zdarzają mu się zachowania agresywne;  

 jest arogancki;  

 kłamie;  

 ulega nałogom;  

 ma liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu;  

 nie dba o higienę osobistą 
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c. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub 

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmono-

gramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu pro-

jektowego 

6) Naganne 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych 

 Lekceważy obowiązki szkolne;  

 przeszkadza w prowadzeniu zajęć;  

 unika prac klasowych;  

 niszczy mienie szkolne;  

 nie przestrzega wewnątrzszkolnych regulaminów;  

 dopuszcza się wybryków chuligańskich na terenie szkoły i poza nią;  

 naraża na uszczerbek dobre imię szkoły;  

 ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych;  

 często spóźnia się na lekcje;  

b. Zasady współżycia społecznego i norm etycznych 

 Zachowuje się w sposób niekulturalny;  

 jest arogancki;  

 prowokuje konflikty z innymi;  

 używa wulgarnego języka;  

 popełnia wykroczenia lub dopuszcza się czynów przestępczych;  

 kłamie;  

 ulega nałogom;  

 ma wiele uwag o niewłaściwym zachowaniu; 

c. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekce-

ważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Szkoły                                                                            Dyrektor 

 


