
Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów 
 

§ 80 

 
1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę 

oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym 

Statucie. 

4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

 

§ 81 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

1) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach   

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5) W przedmiotowych zasadach oceniania czytelnie i jasno określone są kryteria8 

oceniania bieżącego i ustalania oceny śródrocznej i rocznej. 

6) Zasady oceniania wewnątrzszkolnego i inne dokumenty prawne dotyczące oceniania 



są znane nauczycielom, rodzicom i uczniowi. 

 

§ 82 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne 

b) końcowe. 

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo wyższej. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo najniższych. 

4. Na pierwszym etapie pracy z klasami niezbędna jest diagnoza wstępną - dostarcza 

informacji o wiadomościach i umiejętnościach ucznia, jego możliwościach. Stanowi 

podstawę formułowania wymagań programowych, dostosowania ich do potrzeb uczniów                               

i zaplanowania metodyki pracy w klasie. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

6. Informację o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana ocenie 

rocznej zapisuje się w formie notatki w zeszycie ucznia lub na kartce pod którą podpisuje 

się uczeń i rodzic/opiekun prawny. 

7. W danym bloku przedmiotowym zespoły nauczycieli ustalają wymagania edukacyjne i 

kryteria oceniania. Sposoby sprawdzania stopnia opanowania  wiedzy i umiejętności 



opracowują nauczyciele przedmiotu i przedstawiają uczniom. Wymagania te mogą być 

modyfikowana z zastrzeżeniem, że zmiany te obowiązywać będą od początku następnego 

roku szkolnego. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

9. Treści edukacyjne podstawowe obowiązują ucznia przez wszystkie lata nauki danego 

przedmiot. 

10. Nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły stosując punktację prac 

pisemnych zgodną z pkt. 4 § 84 statutu i/lub podając krótką recenzję i/lub używając 

kryteriów oceniania zawartych w PSO. 

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji. 

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione rodzicom w trakcie zebrań, 

konsultacji oraz każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu 

spotkania.  

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia w 

sposób ustny ustaloną ocenę. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, wyłącznie na 

terenie szkoły. 

15. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

 

 

 



§ 83 

1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach IV-VIII odbywa się według następującej skali 

ocen: 

- ocenianie bieżące: 

• celujący – 6, 

• celujący minus- 6- 

• bardzo dobry plus – 5+, 

• bardzo dobry – 5, 

• bardzo dobry minus- 5- 

• dobry plus – 4+, 

• dobry – 4, 

• dobry minus- 4- 

• dostateczny plus – 3+, 

• dostateczny – 3, 

• dostateczny minus- 3- 

• dopuszczający plus – 2+, 

• dopuszczający – 2, 

• dopuszczający minus- 2- 

• niedostateczny plus – 1+ 



  niedostateczny – 1. 

 

  - Ocenianie śródroczne i roczne: 

• celujący- 6 

• bardzo dobry – 5, 

• dobry – 4, 

• dostateczny – 3, 

• dopuszczający – 2, 

• niedostateczny – 1. 

 

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako informację 

dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady 

stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania. 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny 

klasyfikacyjne  w  rubrykach  przeznaczonych  na  ich  wpis,  a  także  w  arkuszach  ocen 

i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w 

pełnym brzmieniu. 

5. Stosuje się następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

• nieprzygotowanie oznaczamy „NP” ,brak stroju „BS”, brak zadania „BZ”), 

• nieobecność na sprawdzianie oznaczamy „N”, 

• dopuszczalne jest oznaczanie aktywności lub jej brak znakami „●” i „ – „ 

• Z (zwolnienie z zajęć – konkurs, zawody, wycieczka, warsztaty oraz itp.) 

6. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na 

bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe: 

7. Do elektronicznego dziennika lekcyjnego wpisuje się oceny w skali stopniowej. 

8. Stopień poprawy pracy klasowej/sprawdzianu wiadomości jest wpisywany do dziennika 

elektronicznego obok oceny uzyskanej w pierwszym terminie i ma taką sama wagę. 

9. Minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu zależy od liczby godzin przedmiotu w 

tygodniowym rozkładzie zajęć: 

1. Minimum 3 oceny – 1h przedmiotu tygodniowo 

2. Minimum 4 oceny- 2h przedmiotu tygodniowo 

3. Minimum 5 ocen- 3h przedmiotu tygodniowo 

4. 6 ocen i więcej – 4h przedmiotu tygodniowo 

10. Oceny śródroczne i roczne w klasach IV- VIII wystawiane są na podstawie średniej ważonej 

ocen cząstkowych. 

 

11. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną 

wagę: 

• praca klasowa / sprawdzian wiadomości obejmujący cały dział oraz wyniki 

osiągane 

z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim / 



ogólnopolskim) x 3, zawody sportowe 

• kartkówka x 2, strój na lekcji wychowania fizycznego 

• rozwiązanie zadań problemowych x2, dodatkowa aktywność wf (sks, imprezy 

sportowe)  

• odpowiedź ustna x 2 

• aktywność na lekcjach x 1 

• ćwiczenia praktyczne x 1 

• praca indywidualna na lekcji x 1 

• praca w grupie x 1 

• praca dodatkowa dla chętnych x 1 

• praca domowa x 1 

 

12. Aby uczeń mógł otrzymać na semestr lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi 

uzyskać odpowiednią średnią ważoną: 

• celujący - średnia ważona: 5,51 i powyżej; 

• bardzo dobry - średnia ważona: 4,65 – 5,50; 

• dobry - średnia ważona: 3,65 – 4,64; 

• dostateczny - średnia ważona: 2,65 – 3,64; 

• dopuszczający - średnia ważona: 1,65 – 2,64; 

• niedostateczny - średnia ważona: 1,64 i poniżej 

 

13. Osiągnięcia edukacyjne uczniów klas IV-VIII oceniane są według następujących kryteriów: 

1) „6” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są 

oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania; 

2) „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi 

zastosować w różnych sytuacjach; 

3) „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych 

w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje 

żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia; 



4) „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości                           

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia 

w ramach danych zajęć edukacyjnych; 

5) „2” oznacza,  że  opanowane  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane         

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że 

uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych 

uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela; 

6) „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, 

iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań 

edukacyjnych. 

 

§ 84 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,         

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, 

innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy. 

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób: 

1) klasy I-III szkoły podstawowej: 

a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku 

lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 83 ust.2; 

b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej 

dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom 

oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami; 

c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia 

oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego 

wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia 

przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: 

„Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”; 



d) oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne 

formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza). 

3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze 

zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w 

praktyce. 

4. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) sprawdziany pisemne; 

3) praca domowa; 

4) wypracowanie; 

5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 

6) test; 

7) referat; 

8) praca w grupach, 

9) praca samodzielna; 

10) prezentacja indywidualna i grupowa; 

11) testowanie sprawności fizycznej; 

12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

13) wytwory pracy własnej ucznia; 

14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych; 

15) obserwacja ucznia; 

16) aktywność ucznia podczas zajęć



 

 
§ 85 

 
W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 

1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie; 

3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 

4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych; 

6) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona 

komentarzem nauczyciela. Rodzicom ucznia umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka 

na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela. 

 

§ 86 
 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciel  obowiązany  jest  do  przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej 

mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. 

3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

 

 

 

 



4. Nauczyciel ma prawo ustalić zakres i wagę poszczególnych ocen w zależności 

od specyfiki swojego przedmiotu. 

5. Każdy uczeń powinien uzyskać z każdego przedmiotu w ciągu półrocza przynajmniej 3 

oceny cząstkowe, a z języka polskiego i matematyki przynajmniej 5. 

6. Uczeń może na jednej lekcji uzyskać kilka ocen. 

7. Ocenianie bieżące prowadzi się systematycznie w ciągu trwania obydwu półroczy, 

uwzględniając różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

8. Nauczyciel stwarza odpowiednie sytuacje dydaktyczne na lekcjach (preferuje aktywne 

metody pracy), które pozwalają uzyskać bieżące oceny. 

9. Oceniając   pracę pisemną i zeszyt, nauczyciel ma obowiązek poprawić błędy 

ortograficzne, stylistyczne, językowe. 

10. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych 

otrzymują z danego przedmiotu ocenę cząstkową celującą za przejście do kolejnego etapu 

lub zajęcie wysokiego punktowanego miejsca. 

11. Różne  formy  aktywności/ braku aktywności ucznia mogą być oceniane przy pomocy 

plusów i minusów, które przelicza się na oceny, zgodnie z PSO nauczyciela. 

12. Nauczyciel     jest     zobowiązany,     do      dostosowania      wymagań      edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem, opinią poradni 

psychologiczno- pedagogicznej,  zaświadczeniem   lekarskim   lub   rozpoznaniem   

indywidualnych   potrzeb  i możliwości psychofizycznych ucznia. 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w   tym    poradni    specjalistycznej,    

wskazującą  na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów. 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 



przez ucznia określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania  

fizycznego  –  na podstawie tej opinii. 



 

 
§ 87 

 
Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

okresowej 

i rocznej: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program 

nauczania; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub 

posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 



2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 

zawartych w podstawie programowej; 

b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 

umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i  umiejętności  ujętych  w  podstawie  programowej,  a  braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

§ 88 

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza jedno nieprzygotowanie w przedmiotach 

realizowanych do dwóch godzin tygodniowo oraz dwa nieprzygotowania w przedmiotach 

realizowanych w większej ilości godzin tygodniowo, bez konsekwencji otrzymania oceny 

niedostatecznej. Nieprzygotowaniem jest brak  zeszytu,  pomocy  naukowych  niezbędnych  na 

lekcji, brak zadania domowego, nieznajomość materiału z trzech ostatnich jednostek 



lekcyjnych. 

2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

3. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie zwolniony jest z pisania niezapowiedzianej kartkówki 

(również dyktanda) i odpowiedzi ustnej. 

4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

5. Przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych przed eliminacjami (od III stopnia) 

daje uczniowi prawo do trzech dni wolnych od zajęć szkolnych oraz tygodnia bez pytania. 

6. Do zwolnienia z pytania i pracy domowej w  danym dniu mają prawo uczniowie biorący  w 

dniu poprzednim udział w pozaszkolnych konkursach, zawodach sportowych, występach 

artystycznych, itp. Zwolnienie to dotyczy tylko przedmiotów, które odbywały się w dniu 

nieobecności ucznia. 

7. Uczniowie są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia przez nauczyciela prowadzącego 

udziału w imprezach wymienionych w punktach 5 i 6. 

8. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego może być wprowadzony system „Szczęśliwy 

Numerek”. Zwalnia on wylosowanego ucznia od odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej 

kartkówki (również dyktanda), z zakresu 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

9. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego może być wprowadzony system „Szczęśliwy 

Numerek”. Zwalnia on wylosowanego ucznia od odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej 

kartkówki (również dyktanda), z zakresu 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

10. Pisemne sprawdzanie umiejętności i wiedzy ucznia przeprowadzane jest w postaci: 

1) Sprawdzianów, testów, prac klasowych obejmujących dział tematyczny (przynajmniej 

jeden w półroczu), 

2) Kartkówek obejmujących maksymalnie materiał 3 jednostek lekcyjnych, 

3) Innych form pisemnych wynikających ze specyfiki danego przedmiotu. 

11. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 

12. Sprawdzian odbywa się po uprzednim powtórzeniu materiału i jest zapowiedziany z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. Zapowiedziany sprawdzian nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

14. Dla danego zespołu klasowego w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w 

ciągu tygodnia nie więcej niż trzy (nie licząc kartkówek). 

15. Przesunięcie sprawdzianu pisemnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie to 



uzgodnione z nauczycielem przynajmniej dwa dni przed terminem sprawdzianu. 

16. Oceniając sprawdzian stosuje się punktację zgodną ze specyfiką przedmiotu. 

17. Ocenę celującą z pracy pisemnej otrzymuje uczeń, który z podstawowej części sprawdzianu 

otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie o podwyższonym stopniu trudności. 

18. Sprawdziany muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie trzytygodniowym, 

kartkówki w terminie dwutygodniowym. 

19. Nieoddanie poprawionych prac w terminie powoduje anulowania ocen niedostatecznych z 

niniejszej pracy. 

20. Nauczyciel danego przedmiotu przechowuje prace do końca roku szkolnego. 

21. Sprawdzone i poprawione prace pisemne omawiane są na lekcji. 

22. Prace pisemne udostępniane są rodzicom i uczniom. 

23. Brak oceny ze sprawdzianu z powodu nieobecności ucznia należy zaznaczyć literą ,,N’’. Po 

napisaniu przez ucznia zaległego sprawdzianu wpisuje się obok uzyskaną ocenę. 

24. Uczeń, który opuścił zapowiedzianą pisemną pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych 

pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od terminu 

pierwotnego. W przypadku dalszej usprawiedliwionej nieobecności, po przekroczeniu 

dwutygodniowego terminu, uczeń uzgadnia nowy termin z nauczycielem przedmiotu. 

25. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w uzgodnionym terminie pkt.24 z 

przyczyn nieusprawiedliwionych nauczyciel ma prawo do wyegzekwowania od ucznia 

napisania sprawdzianu na kolejnych zajęciach. 

26. Odmowa pisania sprawdzianu, mimo obecności ucznia na lekcji, pozbawia go prawa do 

pisania tej pracy w dodatkowym terminie. 

27. Na żądanie nauczyciela uczeń, który opuścił zapowiedziany sprawdzian z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, pisze go na pierwszej lekcji, na której jest obecny, niezależnie od tego, 

czy na ten dzień zapowiedziany jest inny sprawdzian. 

 

 

 

 

 

 



§ 89 

 

1. Wypowiedź ustna jest prezentacją zarówno wiedzy jak i umiejętności, przy czym oba te 

kryteria ocenia się w stosunku ,,wiedza’’, ,,umiejętności;; ustalonym odrębnie dla każdego 

przedmiotu (grupy przedmiotów). 

2. Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę poprawność merytoryczną i językową, 

logiczność i spójność oraz sposób prezentacji (płynność, swobodę wypowiedzi, elastyczność 

w ,,poruszaniu’’ się w temacie)- według zasad ustalonych dla poszczególnych grup 

przedmiotów. 

3. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń otrzymuje więcej niż jedno pytanie, na które udziela 

wyczerpujących odpowiedzi. Uczeń nie udzielający odpowiedzi na żadne z postawionych 

pytań, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń ma prawo przynajmniej raz w półroczu zaprezentować swą wiedzę i umiejętności w 

formie wypowiedzi ustnej. 

5. Odmowa odpowiedzi ustnej powoduje przyznanie oceny niedostatecznej. 

 

§ 90 

 

1. Uczeń ma prawo tylko raz poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

i  każdą  inną zapisaną  w  PZO.



 
§91 

 
1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna. 

 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

3. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują pozytywne i negatywne spostrzeżenia o 

zachowaniu ucznia, jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

4. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawach wobec kolegów, 

nauczycieli i innych osób, a w szczególności dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i 

innych osób. 

 

5. Oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  zachowania  ustala  się  według  następującej  skali,    z 

następującymi skrótami literowymi: 

1) ocena wzorowa - wz; 

2) ocena bardzo dobra - bdb; 

3) ocena dobra - db; 

4) ocena poprawna - popr; 

5) ocena nieodpowiednia - ndp; 

6) ocena naganna - ng. 

 

 

 



6. W klasach I – III obowiązuje opisowa ocena zachowania. 

 

7. Kryteria ocen zachowania ucznia w klasach IV – VIII: 

 

 

1) każdy  uczeń  na  początku  roku  oraz  na  początku  II  okresu  otrzymuje  kredyt 100 punktów, 

który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, 

co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. Wyjściową oceną zachowania 

jest ocena dobra; 

2) obowiązujące oceny śródroczne i roczne z zachowania w klasach IV-VIII: wzorowa, bardzo 

dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna; 

3) konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielana jest odpowiednia 

liczba punktów; 

4) zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się wpisem do dziennika 

elektronicznego; 

5) każdy nauczyciel za konkretne zachowania ma prawo wpisać określonemu uczniowi punkty 

dodatnie lub ujemne; 

6) podczas wystawiania proponowanej oceny zachowania śródrocznej lub rocznej wychowawca 

informuje ucznia i rodzica o liczbie punktów i proponowanej ocenie; 

7) gdy dla ucznia przewidziano proponowaną ocenę naganną, wychowawca podaje ocenę do 

wiadomości uczniów i rodziców na co najmniej dziesięć dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej; 

8) uczeń rozpoczyna drugi okres z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w pierwszym 

okresie obowiązują tylko do końca I półrocza; 

9) uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich; 

10) uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 

10 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie 

(poza dodatnimi punktami) 15 punktów ujemnych. Uczeń, który otrzymał 20 punktów 

ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej; 

11) ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów 

uzyskanych w pierwszym lub drugim okresie oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

Wychowawca może przydzielić uczniowi maksymalnie 10 dodatkowych punktów dodatnich 

uwzględniając opinię innych nauczycieli. 

12) roczną ocenę zachowania ustała się na podstawie punktów uzyskanych w trakcie całego roku 

szkolnego; 



13) ocena zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

 Zachowanie Punkty 

1) Wzorowe 200 i więcej 

2) Bardzo dobre 151 – 199 

3) Dobre 100 – 150 

4) Poprawne 51 – 99 

5) Nieodpowiednie 50-1 

6) Naganne 0 i mniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Katalog zachowań 

 Zachowanie ucznia Punkty Częstotliwość 

 PUNKTY DODATNIE 

1) Praca społeczna na rzecz szkoły 1-5 pkt Każdorazowo 

  
  

2) Udział w uroczystościach szkolnych, pomoc w 

przygotowaniu imprezy szkolnej 
1-5 pkt 

 

Każdorazowo 

 

3) 
 

konkursy pozaszkolne, szkolne 

laureaci 

20 pkt 

finaliści 10 

pkt 

uczestnict

wo- 2 pkt. 

 

każdorazowo 

 

4) 
 

konkursy kuratoryjne (upoważniające do zwolnienia z 

egzaminów lub dające możliwość przyjęcia do szkoły 

średniej bez rekrutacji) 

 

Laureaci 

 50 pkt 

finaliści 40 

pkt 

 

Każdorazowo 

5) reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym(poza szkołą)  
5 pkt Każdorazowo 

6) dbanie o ład i porządek 1-2 pkt raz w miesiącu 

7) praca na rzecz pracowni przedmiotowych 1-5 pkt Każdorazowo 

8) strój galowy 5 pkt Każdorazowo 

9) wzorowe zachowanie podczas wyjść i wycieczek 

szkolnych 
1-5 pkt każdorazowo 

    

10) Pomoc kolegom w nauce, koleżeńska postawa wobec 

innych 
1-5 pkt raz w miesiącu 

11) aktywny i systematyczny udział w zajęciach 

wyrównawczych i korekcyjno – 
kompensacyjnych 

 

1-2 pkt 

 

raz w miesiącu 

12) Efektywne pełnienie funkcji w szkole 

(przewodniczący SU, inne funkcje) 
1-20 pkt raz w semestrze 

13) Efektywne pełnienie funkcji w klasie 

(przewodniczący klasy, inne funkcje) 
1-10 pkt raz w semestrze 

14) działania wolontaryjne 1-10 pkt raz w semestrze 



15) 100 % frekwencja 20 pkt raz w semestrze 

16) premia za brak spóźnień 10 pkt raz w semestrze 

 17) Ocena wychowawcy i nauczycieli 1 – 10 pkt raz w semestrze 

18) Odpowiednie reagowanie na trudne sytuacje 1-5 pkt każdorazowo 

19) Aktywny udział w projekcie 1-5 pkt każdorazowo 

20) Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek 
pracy nad sobą 

5-10 pkt raz w semestrze 

21) Aktywny i systematyczny udział w zajęciach 
dodatkowych pozalekcyjnych 

1-5 pkt raz w semestrze 

22) Aktywny udział w zajęciach przygotowujących 
do egzaminu 

1-5 pkt raz w semestrze 

 PUNKTY UJEMNE 

23) Spóźnianie się na lekcje (3 i każde kolejne 
spóźnienie – 2 pkt razy liczba spóźnień) 

2 - 30 pkt każdorazowo 

24) brak obuwia zmiennego 5 pkt każdorazowo 

25) Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji 1-5 pkt każdorazowo 

26) Samowolne wyjście (opuszczenie) terenu szkoły bez 

zwolnienia 
20 pkt każdorazowo 

27) Kradzież 40 pkt każdorazowo 

28) Wymuszenie 10 - 40pkt każdorazowo 

29) stosowanie używek (alkohol, papierosy, e- papierosy, 
dopalacze, narkotyki) 
 

50 pkt każdorazowo 

30) Używanie telefonów komórkowych i urządzeń 
elektronicznych ( sprzęt elektroniczny musi być 

wyłączony i schowany). 

 

10 pkt 

 

każdorazowo 

31) Odmówienie przekazania telefonu do depozytu, do 

odbioru po skończonych zajęciach 
15 pkt każdorazowo 

32) 
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody 

osób zainteresowanych oraz rozpowszechnianie 

materiałów dotyczących nauczycieli lub uczniów 

(mających na celu naruszenie ich dóbr osobistych) 

słownie lub 

używając nowoczesnych środków gromadzenia i 

przekazu danych 

 

 

 

40 pkt 

 

 

 

każdorazowo 

33s
) 

Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc 

rówieśnicza, bójki uczniowskie 
10-50 pkt każdorazowo 

34) Używanie wulgarnych słów, gestów 5-10 pkt każdorazowo 

35) Zaśmiecanie, zanieczyszczanie otoczenia 1-5 pkt każdorazowo 



    

36) Niszczenie mienia szkolnego 10-20 pkt każdorazowo 

37) Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do 

pracowników Szkoły 
10-20 pkt każdorazowo 

38) Nietolerancyjne zachowanie 10-20 pkt każdorazowo 

39) Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, 

uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 

sportowych 

 

5-15 pkt 

 

każdorazowo 

40) Nieuszanowanie cudzej własności 5-20 pkt każdorazowo 

41) Brak stroju galowego 2 pkt każdorazowo 

42) Niewłaściwy wygląd i strój na terenie szkoły w 

szczególności: makijaż, biżuteria zagrażająca 

bezpieczeństwu, pomalowane paznokcie, 

odsłonięte ciało 

 

5-10 pkt 

 

każdorazowo 

43) Przetrzymywanie książek i nie oddawanie 

podręczników do biblioteki szkolnej 
2 pkt każdorazowo 

44) spisywanie pracy domowej w szkole 5 pkt każdorazowo 

45) Nieusprawiedliwione godziny (3 i każde kolejne 
nieobecności – 2 pkt) 

2- 30 pkt każdorazowo 

46) Spożywanie napojów, jedzenia w czasie lekcji, żucie 

gumy 
2 pkt każdorazowo 

 

9. Oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  zachowania  ustala  się  według  następującej  skali,    

z następującymi skrótami literowymi: 

7) ocena wzorowa - wz; 

8) ocena bardzo dobra - bdb; 

9) ocena dobra - db; 

10) ocena poprawna - popr; 

11) ocena nieodpowiednia - ndp; 

12) ocena naganna - ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 92 



 
1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów i innych osób. 

2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie; 

2) dbałość o dobre imię Szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

5) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 



 
 

§ 93 

1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady: 

1) ocenę okresową i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

2) wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i 

rodziców o zasadach oceniania zachowania; 

3) oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej 

danego okresu; 

4) ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych; 

5) ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w 

środowisku szkolnym. 

2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład 

zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie. 



§ 94 

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania; 

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków; 

6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów; 

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych 

uczniów; 

9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej             

o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz okresowej/rocznej ocenie zachowania; 

10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących; 

11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału,  dostarczanie rodzicom 

informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców; 

13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców, 

wyłącznie na terenie szkoły. 

 
§ 95 

 
Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 

2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; 

3) regularne odrabianie prac domowych; 



4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 

przez nauczyciela; 

5) pisanie każdej pracy kontrolnej; 

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na 

wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 

 
§ 96 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu  o udokumentowane realizowanie zadań   i 

obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może 

ocenę podwyższyć lub utrzymać. 

5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w 

obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne. 

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 
 

§ 97 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku,  o którym  mowa  

w ust. 2. 

4. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły (lub 



psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do 

której uczeń uczęszcza. 

5. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

 

§ 98 

 
1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

– według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację okresową przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni 

poprzedzających zakończenie I okresu. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

zachowania. 

4. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o wynikach klasyfikacji i promocji 

uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. 

5. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 4, 

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

6. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, w przypadku o którym mowa w ust. 4 i 5, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły 

lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

 

 
§ 99 

 
1. Ustala się następujące zasady informowania rodziców: 

1) wymaganiach  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania 

uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego: 

a) uczniowie - na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego; 

b) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny; 

2) ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice informowani są: 

a) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły; 

b) na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą 

lub nauczycielem przedmiotu; 



c) pisemnie: 

(-) notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami (wymagany podpis rodziców); 

(-) listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

(tylko 

w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów); 

d) telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu 



z rodzicem). 

2. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych . 

3. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca klasy. 

4. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem 

zebrania Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji, 

informuje ustnie ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z 

podaniem jej uzasadnienia; 

1) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości 

dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem 

zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 

5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości 

dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców: 

1) wysyłanie pisma przez sekretariat Szkoły; 

2) wpis informacji do Zeszytu kontaktów z rodzicami ze zwrotnym potwierdzeniem 

przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica; 

3) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem 

do dziennika. 

6. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej 

zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może 

ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku 

sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności 

powoływania komisji. 

7. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

 

§ 100 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub  

na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 



klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej ilości przedmiotów. 

5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie podanie o egzamin 

klasyfikacyjny do dyrektora szkoły w terminie do dnia poprzedzającego konferencję 

klasyfikacyjną. 

6. Dyrektor ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. Zakres materiału i wymagania egzaminacyjne uczeń i jego rodzice otrzymują na piśmie   

za potwierdzeniem odbioru. 

8. Uczeń,  który  z  przyczyn   losowych   nie   przystąpi   do   egzaminu   klasyfikacyjnego 

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

dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez  dyrektora  szkoły 

Komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne przedmioty – jako członek 

komisji. 

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

– rodzice ucznia. 

11. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego przedmiotu z 

tej lub innej szkoły. 

12. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których to 

przedmiotów 

egzamin  powinien  mieć  przede  wszystkim  formę  ćwiczeń  praktycznych.  Część  

pisemna i ustna odbywają się tego samego dnia. 

13. Pytania  (ćwiczenia,   zadania   praktyczne)   i   skalę   ocen   proponuje   egzaminator,         



a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Pytania do 

czasu egzaminu przechowuje się w zaklejonej, zapieczętowanej przez komisję kopercie u 

dyrektora szkoły. 

14. Ocena z egzaminu zostaje podana uczniowi przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. 

16. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, oraz ocenę 

klasyfikacyjną ustaloną przez komisję. 

18. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19. Po odbytym egzaminie komisję obowiązuje tajemnica . 

20. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie do 31 sierpnia 

danego roku, nie jest promowany i powtarza klasę. 

 

      § 101 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej  otrzymał  oceny niedostateczne  ma  prawo 

do dwóch egzaminów poprawkowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie podanie o egzamin 

poprawkowy do dyrektora szkoły w terminie do dnia poprzedzającego konferencję 

klasyfikacyjną. 

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

letnich. 

4. Termin egzaminu wraz z zakresem materiału i wymaganiami egzaminacyjnymi uczeń                   

i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymuje na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 

5. Egzamin poprawkowy składa się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminów  

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Część pisemna i ustna 

odbywają się tego samego dnia. Wynik egzaminu jest średnią ocen z  odpowiedzi pisemnej  

i ustnej 

6. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza   powołana   przez   dyrektora   szkoły   komisja   



w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne przedmioty – jako członek 

komisji. 

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego przedmiotu z 

tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 

8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) i skalę ocen proponuje egzaminator, a 

zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Pytania do czasu 

egzaminu przechowuje się w zaklejonej, zapieczętowanej przez komisję kopercie u 

dyrektora szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, oraz ocenę 

klasyfikacyjną ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ocena z egzaminu zostaje podana uczniowi przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna i nie ma od niej 

odwołania. 

13. Po odbytym egzaminie komisję egzaminacyjną obowiązuje tajemnica . 

14. Uczeń,  który  z   przyczyn   losowych   nie   przystąpi   do   egzaminu   poprawkowego 

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

dyrektora szkoły. 

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

 

       § 102 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 



niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, a w szczególności 

gdy: 

a) nauczyciel  przedmiotu  nie  poinformował  ucznia  o  wymaganiach  edukacyjnych  

na poszczególne oceny, 

b) ocena klasyfikacyjna została wystawiona na podstawie niewystarczającej ilości 

ocen cząstkowych, 

c) ocenie nie podlegały różne formy pracy ucznia, 

d) oceny cząstkowe nie były dla ucznia jawne, 

e) ocenianie bieżące nie było przeprowadzane systematycznie, 

f) nauczyciel przedmiotu był nieobecny ciągle ponad miesiąc, 

g) uczeń chorował ciągle ponad miesiąc i nie zdążył we właściwym czasie nadrobić 

zaległości, 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 

5  dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.   Termin  egzaminu  sprawdzającego  uzgadnia  się       

z uczniem i jego rodzicami 

4. Zakres materiału i wymagania egzaminacyjne są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi 

przedstawionymi uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego 

5. Uczeń,  który  z   przyczyn   losowych   nie   przystąpi   do   egzaminu   sprawdzającego     

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin  sprawdzający  przeprowadza   powołana   przez   dyrektora   szkoły   komisja     

w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne – jako członkowie komisji. 

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego przedmiotu z 



tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 

8. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) i skalę ocen proponuje egzaminator, a 

zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Pytania do czasu 

egzaminu przechowuje się w zaklejonej, zapieczętowanej przez komisję kopercie u 

dyrektora szkoły. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi 

odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. 

10. Ocena z egzaminu zostaje podana uczniowi przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest oceną klasyfikacyjną ucznia, 

nie może być jednak niższa od oceny, od której uczeń się odwołuje. 

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego tylko w przypadku, jeśli uczeń uzyskał nie więcej niż dwie oceny 

niedostateczne w wyniku klasyfikacji rocznej. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

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

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

odpowiedziach ustnych (ćwiczeniach praktycznych) ucznia. 

15. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej           

z zajęć edukacyjnych: 

1) warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

a) uzyskiwanie w ciągu roku z prac pisemnych, ocen wyższych od oceny 

przewidywanej, 

b) systematyczne przygotowanie się do zajęć. 

2) rodzice ucznia mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora

 szkoły 

o podwyższenie oceny o jeden stopień z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z



 zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie 

szkoły. 

3) o podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

a) wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni 

nauki  w sposób ciągły, 

b) spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z 

danego przedmiotu, 

c) brali  udział  i  osiągali  sukcesy  w   olimpiadach,   konkursach,   zawodach 

lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskują o podwyższenie 

oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą), 

4) Z wnioskiem o podwyższenie oceny  mogą  wystąpić  rodzice  ucznia,  jeśli  spełnia 

on następujące warunki: 

a) był obecny na wszystkich zapowiedzianych pisemnych formach 

sprawdzania wiedzy i umiejętności lub w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionej, pisał je w terminie wyznaczonym przez WZO, 

b) wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są 

usprawiedliwione, 

5) Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie. 

6) Wniosek musi zawierać uzasadnienie, wnioski bez uzasadnienia nie

 będą rozpatrywane. 

7) We wniosku określona jest ocena, o jaką uczeń się ubiega, 

8) Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - 

członek, 

d) wychowawca klasy - członek. 

9) Komisja analizuje zasadność wniosku wg wyżej określonych warunków wydaje 

opinię pozytywną lub negatywną, w przypadku opinii pozytywnej dyrektor szkoły 

ustala termin egzaminu sprawdzającego, o czym zawiadamia zainteresowanych, 

a) egzamin przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej oraz praktycznej 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu, 



b) stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega 

się uczeń, 

c) komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu podwyższyć 

ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu lub pozostawić ocenę 

ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu 

10) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

16. Warunki obniżenia przewidywanej oceny rocznej: 

1) obniżenie przewidywanej oceny rocznej następuje gdy: 

a) zasób wiadomości i umiejętności ucznia pogorszy się, w wyniku czego 

otrzyma oceny, które, spowodują obniżenie oceny przewidywanej; 

b) uczeń lekceważy/ignoruje obowiązki szkolne, które w sposób znaczący 

wpływają na obniżenie jego poziomu wiedzy z danego przedmiotu, 

2) jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden z powyższych warunków ocena ulega obniżeniu       

o stopień , 

3) obniżona może być w szczególności ocena dopuszczająca na 

niedostateczną z zastrzeżeniem, że rodzice ucznia byli poinformowani o 

zagrożeniu oceną niedostateczną w wymaganym terminie. 

 

§ 103 

1. Szkoła   prowadzi   dokumentację   przebiegu   nauczania,   działalności   wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej zwany 

dalej dziennikiem elektronicznym, w którym dokumentuje się przebieg nauczania 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz godzin z wychowawcą. 

3. Wszystkie dane uczniów i  ich  rodzin zawarte  w  systemie  dziennika  elektronicznego 

są poufne. 

4. Użytkownicy dziennika elektronicznego w szkole nie mogą udzielać żadnych 

informacji zawartych w systemie elektronicznym osobom nieuprawnionym albo 

postronnym. 

5. Szkoła prowadzi również inne dzienniki zajęć w formie papierowej. 

6. Rodzice uczniów mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego w celu 



monitorowania procesów edukacyjnych podopiecznych. 

7. Rodzice  uczniów   mają  obowiązek  usprawiedliwiać  nieobecności  swojego  dziecka   

na zajęciach w terminie do tygodnia w formie pisemnej lub ustnej (telefonicznej) 

potwierdzonej do 3 dni w formie pisemnej papierowej na kartce lub w zeszycie 

korespondencji lub elektronicznej w dzienniku elektronicznym wyłącznie z konta rodzica. 

 


