
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Dezyderego
Chłapowskiego w Sławie

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
(tekst jednolity z dnia 23 listopada 2011 r.)

 Podstawy prawne: 
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi 
zmianami(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562; Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz.906; Dz. U. z 
2013 poz. 520)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i     
szkołach z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz.155; Dz. U. z 1993r. Nr 
83, poz. 390; Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz.753). 

Sława 25 czerwca 2014 r.
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Rozdział I

Ocenianie

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 
przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 2

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 
postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2



7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane są uczniom w formie ustnego 
wyjaśnienia. 

4. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciel i wychowawca 
dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

§ 4

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniom lub jego rodzicom (opiekunom 
prawnym) w szkole, bez możliwości skopiowania.
4. Tryb udostępniania prac kontrolnych uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) 
zawarty jest w przedmiotowych systemach oceniania.
5. Podstawowymi formami informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są 
cykliczne spotkania wychowawcy i nauczycieli uczących z rodzicami. Dopuszcza się 
poinformowanie pisemne.
6. Wszelkie formy kontaktów z rodzicami odnotowujemy w dzienniku.

§ 5  

1. Nauczyciel jest obowiązany:
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na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust.1 
pkt. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

1) u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

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 – na podstawie tej 
opinii.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 1 do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 
ust.1 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 6

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
§ 7

1. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać systematycznie postępy uczniów w ciągu semestru. 

2. Ocena ma informować ucznia przede wszystkim o jego osiągnięciach, mobilizować do 
dalszych wysiłków, ukierunkowywać je, wdrażać do samokontroli, samooceny postępów, ma 
stanowić środek do kształtowania umiejętności przezwyciężania niepowodzeń. 

3. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się różnymi metodami i poprzez 
różnorodne formy, należą do nich między innymi: 

- odpowiedź  ustna z  trzech ostatnich tematów lekcyjnych
- kartkówka – forma sprawdzania wiadomości z trzech ostatnich tematów lekcyjnych 
w formie pisemnej trwającej maksymalnie 15 minut; może odbywać się na każdej lekcji 
przedmiotowej w danym dniu; jest niezapowiadana
- sprawdzian (praca klasowa) – bieżąca forma pisemna sprawdzająca opanowanie wiadomości
i umiejętności w zakresie od kilku tematów do kilku działów programowych
- wypracowanie – pisemna wypowiedź ucznia na wskazany temat
- testy
- referaty
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- diagnozy szkolne, mające różne formy, w tym tzw. „próbna matura”
- ćwiczenia praktyczne i projekty

- zadania domowe
- olimpiady, konkursy przedmiotowe

4. Pełen katalog metod i form kontroli postępów wiedzy i umiejętności uczniów stosowanych 
na poszczególnych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach praktycznych zawierają przedmiotowe 
systemy oceniania.

5. Ustalając ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej, przelicza się punkty na oceny według 
skali procentowej

Skala procentowa Ocena

99 – 100% celujący
90 – 98% bardzo dobry
70-89% dobry
50-69% dostateczny
40-49% dopuszczający
39% lub mniej niedostateczny

6. Suma sprawdzianów, prac klasowych oraz testów kontrolnych w jednym tygodniu nie 
może przekroczyć trzech. 

7. Terminy prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym klasę.

8. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian pisemny lub praca klasowa.

9.  Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu poprawionej pracy pisemnej w ciągu 14 dni. 
Termin zwrotu poprawionych prac może zostać wydłużony do trzech tygodni, gdy nauczyciel 
przebywał na zwolnieniu lekarskim lub trwała przerwa świąteczna. 

10. Zasady poprawiania ocen uzyskanych z zapowiedzianych prac pisemnych: 

a) poprawa prac pisemnych odbywa się na prośbę ucznia w terminie nie późniejszym niż dwa 
tygodnie od chwili zapoznania się z otrzymaną oceną na zasadach ustalonych przez 
nauczyciela; 

b) termin poprawy pracy pisemnej może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach, gdy 
uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim lub trwała przerwa feryjna lub świąteczna;  

c) nie poprawia się wyniku diagnoz szkolnych, w tym „próbnej matury”; 

d) uczeń nieobecny na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie (pracy klasowej)  - 

w przypadku nieobecność usprawiedliwionej - zobowiązany jest do poddania się takiej 
kontroli na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem. 
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w przypadku jednodniowej nieobecność w dniu sprawdzianu- przystępuje do sprawdzianu 
(pracy klasowej) na kolejnej lekcji.
11. Uczeń jest zobowiązany do poprawy oceny niedostatecznej za pierwszy semestr w 
terminie do 15 marca.

12.  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, kartkówkę lub inną pracę pisemną uczniowi 
lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności 
pracy. Stwierdzenie niesamodzielności pracy może być podstawą ustalenia oceny 
niedostatecznej. Nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny niedostatecznej 
otrzymanej przez ucznia w wyniku niesamodzielności pracy. 

13. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na pisanie przez ucznia sprawdzianu, kartkówki lub 
innej pracy pisemnej w przypadku, gdy uczeń spóźnił się na lekcję i zakłóca przebieg lekcji. 

14.  Prace klasowe przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego. 

Rozdział II

Zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 

§ 8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i  informatyki  na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”. 

3. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 
programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji 
tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez 
ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

5. Podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego z całego semestru lub roku 
szkolnego jest tylko zwolnienie od lekarza.

6. W przypadku ucznia nieuczęszczającego na religię/etykę w dokumentacji ucznia nie 
odnotowuje się tego faktu. W miejscu oceny stawiamy poziomą kreskę.

7. Uczeń nieuczęszczający na religię/etykę  lub wychowanie fizyczne powinien znajdować się
w bibliotece szkolnej. 

8. Jeśli zajęcia te odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej uczeń może być 
zwolniony na pisemną prośbę rodziców lub swoją, jeśli dotyczy to ucznia pełnoletniego.
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9. Na podstawie przedłożonego przez ucznia lub jego rodzica zaświadczenia, zwolnienia 
lekarskiego dyrektor wystawia pisemne zwolnienie z zajęć edukacyjnych, które otrzymuje 
zainteresowany uczeń. Uczeń przedkłada uczącemu nauczycielowi zwolnienie, który 
potwierdza pisemnie na dokumencie, że zapoznał się z jego treścią. Następnie uczeń dołącza 
dokument do akt osobowych przechowywanych w szkole.

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją
rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 
okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z  nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

13. Nieobecność na zajęciach szkolnych może zostać usprawiedliwiona przez wychowawcę 
klasy po otrzymaniu od rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,  pisemnego 
usprawiedliwienia na druku szkolnym lub zwolnienia lekarskiego. 

14. Uczeń ma dwa tygodnie na usprawiedliwienie nieobecności w szkole lub na zajęciach 
praktycznych.

Rozdział III

Klasyfikacja
§ 9

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. Każdy semestr kończy się wystawieniem uczniom ocen klasyfikacyjnych.

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali określonej w § 9 ust. 7

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru roku 
szkolnego.

5. Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 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 klasyfikacyjnej zachowania, wg skali określonej§ 9 ust. 8

6. Na siedem dni przed klasyfikacją uczeń ma prawo zapoznać się z proponowaną oceną 
półroczną lub roczną
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7. W każdym semestrze uczeń powinien uzyskać co najmniej trzy oceny bieżące (cząstkowe), 
uwzględniające różne formy aktywności.

8. Uczniowie otrzymują oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniach według następującej skali: 

 stopień celujący - 6- cel, 

 stopień bardzo dobry – 5 - bdb, 

 stopień dobry - 4- db, 

 stopień dostateczny - 3- dst, 

 stopień dopuszczający - 2- dop, 

 stopień niedostateczny - l - ndst. 

9. Nauczyciel dokonujący oceniania bieżącego lub śródrocznego klasyfikowania może poszerzyć 
podaną skalę ocen, dodając „+” i „-”, jeśli uzna to za celowe ze względów dydaktycznych lub 
wychowawczych. 

10. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
 

1) ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

-  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z programu nauczania danej klasy; 

-  proponuje rozwiązania nietypowe; 

-  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu wojewódzkim 
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania przedmiotu w
danej klasie 

2) ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

-   opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania 
przedmiotu w danej klasie; 
-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

3) ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

-  opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych; 
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-  poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne). 

4) ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

-  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; 

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

5) ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

-  ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszej nauki; 

-  rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności. 

6) ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

-  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawach programowych przedmiotu 
nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

-  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

11. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących.

12. Roczna (semestralna) ocena  klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

13. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku odbywania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych – opiekun praktyk zawodowych

2) w przypadku uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach 
szkolnych  - nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną do dziennika lekcyjnego wpisuje kierownik 
praktycznej nauki zawodu.

14. Na około miesiąc przed klasyfikacją, za pośrednictwem wychowawcy klasy rodzice 
informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. W tym celu organizowane jest 
zebranie z rodzicami. W przypadku uzasadnionej nieobecności rodzica, wychowawca spotyka
się z nim indywidualnie, kontaktuje telefonicznie lub korespondencyjnie, odnotowując ten 
fakt w dzienniku.
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15. Wstępnie ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub roczna nie musi być 
ostateczna. W sytuacji wyraźnej poprawy wiedzy i umiejętności może być podwyższona, a w 
sytuacji lekceważenia podstawowych obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu – 
obniżona.

Rozdział IV

Ocenianie zachowania uczniów

§ 10

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
 dbałość o honor i tradycje szkoły; 
 dbałość o piękno mowy ojczystej 
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
 okazywanie szacunku innym osobom 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 wzorowe 
 bardzo dobre 
 dobre 
 poprawne 
 nieodpowiednie 
 naganne 

3. Postawy uczniowskie uznawane i wyróżnione podwyższeniem oceny z zachowania:

- wyraźny postęp w pracy ucznia nad własną osobowością np.: poprawa ocen , ograniczenie 
spóźnień i wagarów, opanowania agresji,
- szczególna rzetelność na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, 

- podejmowanie inicjatywy społecznej na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
- dbałość o klasę lub pracownię a także wyznaczone klasie tereny zielone wokół szkoły,
- pomoc koleżeńska w spełnianiu obowiązków szkolnych
- życzliwość w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- udział w konkursach, olimpiadach pozaszkolnych oraz rozgrywkach i zawodach 
sportowych,
- działalność w samorządzie klasowym i szkolnym,
- szczególnie wyróżniająca się kultura i subtelność,
- zasługi dla ochrony zdrowia, życia, środowiska przyrodniczego,
- reagowanie na nieprawidłowe zachowania innych.

4. Postawy niewłaściwe przyczyniające się do obniżenia oceny z zachowania:

- niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się z zobowiązań,
- nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych: indywidualnie i zbiorowe,
- spóźnienia na zajęcia,
- nieodpowiedni strój na zajęciach szkolnych, szczególnie na wychowaniu fizycznym, 
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zajęciach praktycznych,
- dewastowanie i marnotrawienie mienia szkolnego,
- niszczenie środowiska przyrodniczego,
- brak poszanowania dla tradycji szkolnych oraz symboli szkolnych, państwowych i 
religijnych,
- stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, nieopanowany gniew, agresywne zachowanie,
- podważanie autorytetu lub opinii innych osób, szczególnie pracowników szkoły. Brak 
szacunku dla osób starszych i rodziców,
- unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny i przenoszenie winy na inne osoby,
- zakłócanie toku lekcji, na przykład nie wyłączanie telefonu komórkowego, niepożądane 
rozmowy na lekcji,
- wulgaryzowanie uczuć intymnych swoich i cudzych,
- palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
- czyny podlegające kodeksowi karnemu.

5. Charakterystyka ucznia na poszczególne oceny z zachowania:

a) ocena wzorowa

- uczeń posiada wysoką kulturę osobistą,

- ma pozytywny wpływ na otoczenie,

-działa na rzecz szkoły i środowiska,

- okazuje innym pomoc,

- jest inicjatorem wartościowych działań  dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

- przykładnie wypełnia obowiązki szkolne,

- pogłębia swoją wiedzę i zainteresowania,

- bierze udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych,

- jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

- jest punktualny i nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,

- dba o swój wygląd i higienę osobistą,

- podejmuje się pełnienia funkcji społecznych,

- jest wzorem do naśladowania dla innych.

b) ocena bardzo dobra

- uczeń posiada właściwą kulturę osobistą,

- stosuje się do wymogów statutowych i regulaminowych,

- prawidłowo  wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

- rozwija swoje zainteresowania, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

- opuścił nie więcej niż jeden dzień z powodów nieusprawiedliwionych,

- dba o swój wygląd i higienę osobistą,

- aktywnie pracuje społecznie, działa na rzecz klasy i szkoły,

- jest koleżeński, pomaga innym,
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c) ocena dobra

- uczeń jest kulturalny i dba o wygląd i higienę,

- stosuje się do wymogów statutowych i regulaminowych,

- bez zastrzeżeń  wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

- nauczyciele i uczniowie postrzegają go pozytywnie,

- ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych,

- włącza się do pozytywnych działań,

d) ocena poprawna

- uczeń przeważnie stosuje się do wymogów statutowych i regulaminów szkolnych,

- nie oddziałuje negatywnie na otoczenie,

-w małym stopniu angażuje się w życie Szkoły,

- opuścił maksymalnie 40 godzin zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

- nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne w nauce,

e) ocena nieodpowiednia

- uczeń nie stosuje się do większości wymogów statutowych i regulaminowych,

- swoim zachowaniem negatywnie wpływa na otoczenie rówieśnicze,

- utrudnia nauczycielom prowadzenie zajęć,

- stosuje zaczepki słowne i używa wulgarnego słownictwa,

- lekceważy obowiązek szkolny, opuścił więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia,

- unika uczestnictwa w działaniach szkoły,

- za swoje zachowanie otrzymał naganę wychowawcy,

- zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą pozytywnego skutku.

f) ocena naganna

- uczeń lekceważy wymogi statutowe i regulaminowe,

- lekceważy obowiązek szkolny,

- nagminnie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,

- utrudnia prowadzenie zajęć, jest agresywny, używa wulgarnego słownictwa,

-  nie wykonuje poleceń nauczyciela,

- zachowuje się sprzecznie z prawem,

- doprowadził do zniszczenia mienia społecznego lub prywatnego,

- za swoje zachowanie otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,

- zastosowane środki wychowawcze nie odniosły pozytywnego rezultatu. 
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6. W przypadku poszczególnych ocen z zachowania, uczeń powinien spełniać następujące 
wymogi w stosunku do nieusprawiedliwionych  nieobecności:
- max 3 godz. – wzorowe
- max 7 godz. – bardzo dobre
- max 20 godz. – dobre
- max 40 godz. – poprawne
- powyżej 40 godz. – nie wyższe niż nieodpowiednie.

7. Technika wystawiania ocen odbywa się na podstawie karty oceny zachowania ucznia, 
zamieszczonej w programie wychowawczym szkoły oraz analizie frekwencji

8. W szczególnej sytuacji, za zgodą Rady Pedagogicznej, można odstąpić od zastosowania 
powyższych norm godzinowych

9. Uczniowie, którzy otrzymali poprawną lub niższą ocenę z zachowania nie mogą 
sprawować funkcji w samorządzie klasowym i funkcji kierowniczych w samorządzie 
szkolnym oraz reprezentować szkoły w poczcie sztandarowym.

10.  Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
 oceny z zajęć edukacyjnych 
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  z wyjątkiem sytuacji 

opisanej w § 10, pkt. 13 i 14

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ), wychowawca ma 
obowiązek ją uzasadnić. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest jawna zarówno dla uczniów i jego rodziców 
(prawnych opiekunów). 

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 
ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna z zastrzeżeniem rozdziału VI

16. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. 

Rozdział V

Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy

§ 11

13



Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 

2. Uczniowie przyjęci z innych szkół lub zmieniający oddział z przedmiotów, w których 
występują różnice programowe, uzupełniają różnice w uzgodnieniu z nauczycielem uczącym 
danego przedmiotu. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6.Termin egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny za 1 semestr należy przeprowadzić do 15 marca.

10. Egzamin klasyfikacyjny za 2 semestr należy przeprowadzić najpóźniej w przeddzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Zasady klasyfikacji zajęć praktycznych określa odrębny dokument.

13. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza 
szkołą  Dyrektor powołuje do przeprowadzenia tego egzaminu komisję egzaminacyjną w 
składzie: 
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne kierownicze stanowisko – przewodniczący; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania dla odpowiedniej 
klasy. 

14. Ilość zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w danym dniu, 
określa przewodniczący komisji w uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami. 
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15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych:

1) z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające 
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć praktycznych. 
2) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą Rady Pedagogicznej, szkoła organizuje 
zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
 
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

20. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału VI.

§ 12

Egzamin poprawkowy

1.Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin  
poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych,  sprawdza umiejętności  praktyczne.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich.
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5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — 
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek 
komisji

6.Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy w 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
1) skład komisji, 
2) termin egzaminu poprawkowego, 
3) pytania egzaminacyjne części pisemnej i ustnej, 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję za obie części 
egzaminu. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna; na umotywowany 
wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), może jeden raz  w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 
klasie programowo wyższej. 

11. Rada Pedagogiczna może zastosować ten przepis wobec ucznia, który realizuje obowiązek 
szkolny bez zastrzeżeń, uzyskał pozytywną ocenę z zachowania i przystąpił do egzaminu 
poprawkowego.

12. Od przeprowadzonego egzaminu poprawkowego uczniowi (jego rodzicom) przysługuje 
prawo odwołania w trybie określonym w rozdziale VI.

Rozdział VI

Tryb odwoływania się od ocen
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§ 13

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej 
oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli ze Szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 
b) wychowawca oddziału, 
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 
oddziale, 
d) pedagog 
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

17



5. Ustalona przez komisję roczna 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 oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

8. Sprawdzian, o którym mowa 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. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora. 

10. Ocena z egzaminu, ustalona przez komisję jest ostateczna. 
Rozdział VII

Promowanie uczniów

§ 14

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w Szkolnym Planie Nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej.  Z wyjątkiem  § 10 pkt.13 i 14.
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z 
zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1. 

5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 
obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega analizie i ewaluacji najpóźniej w połowie 
trzeciego roku jego obowiązywania.

2. Analizę i ewaluację WSO przeprowadza zespół wyłoniony przez radę pedagogiczną.

3. Raport przedstawiony przez zespół wymieniony w pkt.2  jest podstawą do decyzji 
podejmowanej przez radę pedagogiczną, a dotyczącej modyfikacji WSO lub przedłużenia 
czasu jego obowiązywania.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu Szkoły.

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
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