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§ 1. PODSTAWA  PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

 

 

 

§ 2. ZASADY OCENIANIA RELIGII 

 

1. Regulowane są przez odrębne przepisy  (wg wskazań Komisji Episkopatu 

Polski ds. Wychowania) i odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art12 ust.2 

2. W punktach zasadniczych ocenianie z religii jest spójne z warunkami  

i sposobem oceniania  wewnątrzszkolnego. 

 

 

§ 3. GŁÓWNE  CELE  OCENIANIA 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczegółowych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 

g) wdrażanie ucznia do systematycznej nauki; 

h) wyrabianie w uczniach umiejętności samokontroli i samooceny; 
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§ 4. ZAKRES  OCENIANIA 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie 

o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

b) bieżące ocenianie i roczne (śródroczne) klasyfikowanie, według skali  

i w formach przyjętych w IV Liceum Ogólnokształcącym; 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich 

poprawiania; 

e) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

f) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz  

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 5. ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

           I semestr   - od 1 września do 19 tygodnia nauki 

II semestr   - od 20 tygodnia nauki do zakończenia zajęć edukacyjnych  

w danym roku szkolnym. 

 

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego 

oraz z indywidualnym tokiem nauki dyrektor szkoły może w porozumieniu  

z opiekunami ucznia, nauczycielami i uczniem ustalić inny termin klasyfikacji 

niż wynikający z podziału roku szkolnego na dwa semestry. 

  

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują 

nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych i przekazują je dyrekcji 

szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalone zasady stanowią 

Przedmiotowe Systemy Oceniania i  obowiązują wszystkich nauczycieli 

uczących danego przedmiotu. 

4. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  
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i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o zasadach oceniania zachowania  oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu rodziców  informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) o ogólnych zasadach oceniania oraz kryteriach 

oceniania zachowania. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji 

o bieżących wynikach w nauce swoich dzieci na spotkaniach z rodzicami oraz 

w czasie indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielem 

przedmiotu lub pedagogiem psychologiem szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. SKALA  I  OGÓLNE  KRYTERIA OCEN 

 

1. Stopnie bieżące, oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się według 

następującej skali: 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

Celujący 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

dopuszczający 

niedostateczny 

cel 

bdb 

db 

dst 

dop 

nast. 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 Dopuszcza się możliwość wystawiania stopni cząstkowych z plusem i minusem: 

 

poniżej 31%  niedostateczny 

od 31% do 50% dopuszczający 

od 51% do 69% dostateczny  

(wg uznania nauczyciela  

od 51%  do 60  dst– 

od 61 % do 66 % dst 

od 67% do 69%  dst+) 

od 70% do 89% dobry  

(wg uznania nauczyciela  

od 70 % do75 %  db– 

od 76% do 85% db 

od 86% do 90% db+) 

od 91 % do 100 %  bardzo dobry 

(wg uznania nauczyciela  

od 91% do 94% bdb-) 
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Ocena klasyfikacyjna wystawiona w II semestrze jest oceną roczną. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów 

tematycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy; 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

   2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte  

w podstawach programowych; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania tematyczne lub praktyczne. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania tematyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

   5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, 

o niewielkim stopniu trudności. 

  6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w kolejnych latach 

nauki; 

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

stopniu trudności. 
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§ 7. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych powinno być dokonywane systematycznie,  

w różnych formach np.: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, praca indywidualna lub w grupie, prace domowe, referaty, projekty. 

2. Praca pisemna to pisemna forma sprawdzenia wiadomości z materiału ustalonego 

przez nauczyciela.  

a) dopuszcza się trzy prace pisemne w ciągu tygodnia, zapowiedziane i zapisane  

w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem; 

b) w danym dniu tygodnia  może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa, 

jeden sprawdzian, jeden test; 

c) w ciągu 14 dni nauczyciel jest zobowiązany ocenić prace klasowe – 

nauczyciele języka polskiego w ciągu 21 dni; 

d) po omówieniu prac klasowych, nauczyciel udostępnia je do wglądu uczniom 

(istnieje możliwość skopiowania pracy przez ucznia) i przechowuje do końca 

bieżącego semestru, umożliwiając dostęp do nich uczniom i rodzicom  

w umówionym terminie np. podczas zebrania rodziców; 

e) nauczyciel wpisuje oceny do dziennika najpóźniej dzień po omówieniu  

i oddaniu prac pisemnych (w wypadku prac klasowych – po udostępnieniu do 

wglądu) oraz ocenieniu wypowiedzi ustnych; 

f) nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej 

zobowiązuje ucznia do zgłoszenia się do nauczyciela przedmiotu w ciągu 2 dni 

po przybyciu do szkoły i uzyskania oceny z materiału objętego pracą klasową  

w uzgodnionym terminie. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest 

równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej; 

g) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń uzgadnia z nauczycielem 

na najbliższej lekcji termin zaliczenia materiału objętego pracą klasową; 

h) uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną ma prawo do jej 

poprawy w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez 

nauczyciela ocenionych prac klasowych; 

i) uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny otrzymanej ze sprawdzianu, pracy 

klasowej, ale w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez 

nauczyciela ocenionych prac. 

j) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica 

wskazując opanowany obszar w stopniu wystarczającym na daną ocenę oraz 

wskazuje obszary wymagające doskonalenia. 

3. Kartkówka i odpowiedź ustna obejmuje materiał maksymalnie z trzech ostatnich 

lekcji. 

3a. kartkówka może być zapowiedziana lub niezapowiedziana 

4. Stopnie z kartkówek nie podlegają poprawie, w przypadku tych zapowiedzianych 

dopuszcza się możliwość ich poprawy. 

5. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki niezapowiedzianej  

i odpowiedzi ustnej. 

6. W przypadku prac pisemnych dopuszcza się stosowanie skali punktowej  

i wówczas: 
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poniżej 31 %  niedostateczny 

                              od 31 %  do 50 %  dopuszczający 

                              od 51 %  do 69 %  dostateczny 

                              od 70 %  do 90 %  dobry 

                               powyżej 90 %                 bardzo dobry 

 

       Dopuszcza się możliwość wystawiania stopni cząstkowych z plusem  

i minusem (patrz §6, 1). 

Jeżeli uczeń rozwiązał zadanie dodatkowe i uzyskał w podanej skali powyżej  

90% ogólnej liczby punktów otrzymuje stopień celujący. 

7. Odpowiedź ustna jako forma sprawdzenia wiadomości może obejmować 

maksymalnie materiał edukacyjny z trzech ostatnich lekcji. 

a) nauczyciel powinien przynajmniej raz w ciągu semestru ocenić odpowiedź 

ustną ucznia (dotyczy przedmiotów powyżej jednej godziny w tygodniu), 

b) stopień z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniony przez 

nauczyciela. 

8. Uczeń ma prawo zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania  jeden 

raz w semestrze. 

9. Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych: 

a) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z powodu choroby po 

usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najwyżej 7 dni. Ustala się 

trzydniowy termin na uzupełnienie wiadomości; 

b) w przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności trwającej powyżej 7 dni 

roboczych ustala się pięciodniowy termin na uzupełnienie wiadomości; 

c) uczeń, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności pisał sprawdzian  

w późniejszym terminie i otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do jej 

poprawy w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez 

nauczyciela ocenionej pracy; 

d) „numer szczęśliwy” zwalnia z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek; 

e) dniami bez ocen niedostatecznych są: 

13 – ty dzień miesiąca 

       Powyższy punkt nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego. 

10. Stopnie z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych oraz innych form aktywności 

uczniów opisane są w dzienniku w sposób czytelny i przejrzysty dla osób 

kontrolujących osiągnięcia szkolne uczniów. 

11. Oceny klasyfikacyjne i stopnie bieżące są jawne dla ucznia  oraz jego rodziców 

(prawnych  opiekunów). 

12. Minimalna ilość stopni w semestrze  powinna stanowić: 

a) tygodniowy przydział godzin + 1 dla przedmiotów teoretycznych (nie mnie niż 

trzy); 

b) tygodniowy przydział godzin + 2 dla zajęć wychowania fizycznego  

i informatyki. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz jego zaangażowanie. 



- 9 - 

14. Uczniowie klas I, przez dwa pierwsze tygodnie nauki nie otrzymują ocen 

niedostatecznych. 

 

 

§ 8. DOSTOSOWANIE  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH 

 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, indywidualizować pracę  

i dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

§ 9. ZWALNIANIE  Z  ZAJĘĆ 

 

1. Na podstawie wydanej przez lekarza opinii uczeń może być zwolniony na czas 

określony z wykonywania wskazanych ćwiczeń. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z obecności na zajęciach podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa  

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

3. Uczeń, względem którego dyrektor wydał decyzję o zwolnieniu z niektórych 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczania na nie. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową; z afazją; 

 z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 

szkoły. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

6. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas 

określony w tej opinii. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, czy 

drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
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§ 10. KLASYFIKACJA  ŚRÓDROCZNA  I  ROCZNA 

 

1. W szkole obowiązuje następujący system klasyfikowania i oceniania ucznia: 

a) bieżące; 

b) śródroczne (na zakończenie I semestru); 

c) roczne (decydujące o promocji). 

2. Osiągnięcia uczniów sprawdza się, uwzględniając wszelkie rodzaje pracy 

ucznia oraz jego wysiłek. 

3. Narzędziami pomiaru osiągnięć ucznia są: 

a) prace pisemne; 

b) odpowiedzi ustne; 

c) referaty; 

d) ćwiczenia; 

e) prace badawcze; 

f) projekty; 

g) aktywność na zajęciach. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

5. Klasyfikacja roczna 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 (biorąc pod uwagę    oceny  cząstkowe uzyskane w  I i II 

semestrze w danym roku szkolnym) i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. W przypadku wystawiania oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu , który na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym prowadzony jest przez dwóch  

nauczycieli ocenę wystawia nauczyciel uczący na poziomie rozszerzonym, 

uwzględniając oceny cząstkowe wystawione przez nauczyciela uczącego  na 

poziomie podstawowym i w porozumieniu z nim. 

7. Średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych dla ucznia oblicza wychowawca 

klasy w oparciu o średnią arytmetyczną.  

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel przedmiotu informuje uczniów, a wychowawca klasy rodziców  

o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informacja może być przekazana 

w formie ustnej lub pisemnej. 

9. Termin wystawiania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala się 

na poniedziałek w ostatnim tygodniu semestru. 

10. Uczeń jest zobowiązany do poprawienia ocen niedostatecznych śródrocznych  

w terminie i formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu. 

11. Nauczyciel powiadamia uczniów a za ich pośrednictwem rodziców  

o przewidywanych śródrocznych  i rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie 

z zachowania tydzień przed ich wystawieniem oraz zapisuje je w e- dzienniku  

w ustalonym miejscu. 

12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest zaliczenie I semestru. 

Uczeń, który otrzymał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną z przedmiotu  

     i nie zaliczył go w określonym terminie, nie może otrzymać pozytywnej oceny   

rocznej. 
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13. Rodzice zobowiązani są do systematycznego kontrolowania osiągnięć  

edukacyjnych  i wychowawczych dziecka i udziału w spotkaniach  

z wychowawcą (minimum  w jednym zebraniu w semestrze). 

14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych otrzymał oceny pozytywne. 

15. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna 

(śródroczna) z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §12. 

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem §12.  

17. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, a przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 

zachowania takiego ucznia uwzględnia się wpływ dysfunkcji na jego 

zachowanie. 

18. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio  

w klasie programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej; 

4) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej 

liceum. 

Uczeń kończy szkołę jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne. W przeciwnym wypadku powtarza trzecią klasę szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią rocznych ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; otrzymuje 

promocję z wyróżnieniem; 

a) w przypadku klasyfikacji końcowej -  świadectwo ukończenia szkoły  

z wyróżnieniem. 

 

§. 11. EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY  I  POPRAWKOWY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenie oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego  

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki. 
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Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń, który w trakcie roku szkolnego 

zmienił szkołę i musi uzupełnić różnice programowe. Taki egzamin 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako 

przewodniczący komisji 

b) nauczyciel lub nauczyciele tych zajęć edukacyjnych z których 

przeprowadzany jest ten egzamin. 

5. a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w trybie i terminach określonych przez dyrektora szkoły, ale 

uzgodnionych z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

b) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej (z wyjątkiem 

informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę  ćwiczeń praktycznych).  

6. Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny przed komisją w składzie: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

7. Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę przedmiotów, z których uczeń może zdawać egzaminy  

w ciągu jednego dnia. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze 

obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Pytania ustala egzaminator, dyrektor szkoły zatwierdza je. Po egzaminie 

komisja ustala stopień według skali ocen i zgodnie z kryteriami oceniania.  

10.  Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

odwołanie nie przysługuje. Jeżeli jest to klasyfikowanie śródroczne uczeń 

otrzymuje na okres ocenę niedostateczną i jest zobowiązany poprawić ją  

w trakcie drugiego semestru. Gdy ocena klasyfikacyjna jest oceną roczną uczeń 

może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach określonych poniżej. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji,  termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu – ustalony stopień. 

Do protokołu  załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację              

o odpowiedziach ustnych. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia. 

12.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia  z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 

13.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14.  Prawo zdawania egzaminu poprawkowego  ma uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

15. Termin i skład komisji na egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły 

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji letnich. 
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16.  Pytania na egzamin poprawkowy ustala egzaminator, powoływany przez 

dyrektora szkoły, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

17.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej (z wyjątkiem 

informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych). 

18.  Wynik z części pisemnej oraz ustnej ustala komisja według skali procentowej 

ogólnych kryteriów opracowanych przez nauczyciela przedmiotu. 

19.  Na podstawie przygotowanych kryteriów oceniania Komisja ustala wynik 

egzaminu poprawkowego w skali procentowej obliczając średnią z części 

pisemnej i ustnej uwzględniając§ 6. 

Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

20.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. Protokół jest 

załącznikiem do arkusza ocen ucznia. 

21.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uwzględniając osiągnięcia 

edukacyjne ucznia z obu części egzaminu poprawkowego; czynniki 

utrudniające przygotowanie do egzaminu np.: sytuacja zdrowotna, rodzinna, 

zdarzenia losowe; czy dany przedmiot wchodzi w skład maturalnych 

egzaminów obowiązkowych Pada Pedagogiczna 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 zajęcia będą realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

22. Nie otrzymują promocji i powtarzają klasę ci uczniowie, którzy uzyskali            

w wyniku rocznej klasyfikacji co najmniej jedną ocenę niedostateczną  

(z wyjątkiem uczniów, o których mowa §11w pkt. 21). 

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 

do końca września. 

 

 

 

§ 12. WARUNKI  I  PROCEDURY  ODWOŁANIA OD  USTALONYCH  

OCEN  KLASYFIKACYJNYCH 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać od oceny 

klasyfikacyjnej, jeżeli: 
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a) brak odpowiedniej liczby stopni z zajęć edukacyjnych, przewidzianej  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

b) w przypadku prac pisemnych zastosowano nieodpowiednią skalę punktową, 

c) uczeń nie został poinformowany w odpowiednim terminie  

o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych; 

d) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nie były udostępnione 

uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom); 

e) oceniano osiągnięcia edukacyjne ucznia niezgodnie z standardami wymagań 

zawartymi w PSO; 

f) nie dostosowano wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne  

trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom na 

podstawie orzeczenia lekarskiego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

poradni specjalistycznej. 

3. a) w przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć  edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. 

b) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

c) sprawdzian, o którym mowa, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać od rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli: 

a) uczeń nie został poinformowany w odpowiednim czasie o rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej; 

b) uczeń otrzymał za małą ilość punktów za swoje osiągnięcia i prace na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub; 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący, takie 

same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 
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f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7.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 szkoły powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od wcześniej ustalonej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej ( śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §11, ust.15 

9. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

   1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) skład Komisji; 

b) termin sprawdzianu; 

c) zadania (pytania ) sprawdzające; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną 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. 

10.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informacje  

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12.  Przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(śródrocznej) 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. 

13.  Prawo zdawania egzaminu poprawkowego ma uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

 

 

§ 13 . EGZAMIN  MATURALNY 

 

1. Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone  

w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 

maturalnego, określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz części 

pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

egzaminatorów. 

3. Egzamin maturalny przeprowadzany jest według zasad podanych przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 

 

 

 

 

§ 14. TRYB  I  ZASADY  USTALANIA  OCENY  Z  ZACHOWANIA 

 

1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według 

następującej skali: 

a) wzorowe            - wz 

b) bardzo dobre      - bdb 

c) dobre                 - db 

d) poprawne           - pop 

e) nieodpowiednie - ndp 

f) naganne             - ng 

2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. Ocena z zachowania uwzględnia: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, tj.  

a) jego stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) frekwencję; 

c) udział w życiu klasy, szkoły. 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm   

        etycznych  tj.: 

a) kulturę osobistą; 

b) okazywanie szacunku innym osobom; 

c) dbałość o piękno mowy ojczystej, o honor i tradycje szkoły; 

d) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

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

f) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

3)  samoocenę ucznia: 

a) postawę wobec kolegów; 

b) pomoc koleżeńską; 

c) tolerancję i poszanowanie godności drugiego człowieka; 

d) niekonfliktowość. 

4. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, 

nauczycieli, pracowników administracji oraz innych osób mających związek ze 

szkołą. 

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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6. Wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej informuje uczniów, 

a na pierwszym zebraniu  informuje rodziców (prawnych opiekunów)  

o ogólnych kryteriach ocen z zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.. 

7. Propozycja oceny z zachowania jest jawna i zostaje podana do wiadomości 

ucznia na jeden tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 

2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

9. Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Termin glosowania podaje dyrektor szkoły. 

11. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub jego z – ca, jako przewodniczący; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

12.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Jest ona ostateczna. 

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

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena dobra jest poziomem odniesienia przy ustalaniu oceny z zachowania. 

15. Ustala się następujące ogólne kryteria oceny z zachowania: 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego; 

b) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

c) bierze udział w olimpiadach i konkursach szkolnych, na wyższych 

szczeblach, uzyskując wyróżnienia, punktowane miejsca; 

d) inicjuje i wykonuje różne prace na rzecz szkoły, klasy; 

e) służy pomocą innym, staje w obronie pokrzywdzonych; 

f) jest uczciwy w postępowaniu, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński, 

opiekuńczy; 

g) dba o kulturę słowa, estetykę swego wyglądu,  posiada umiejętności 

taktownego zachowania; 

h) szanuje mienie własne i kolegów oraz szkolne; 

i) chlubnie reprezentuje szkołę w środowisku, co potwierdzone jest 

dyplomami, podziękowaniami i listami pochwalnymi; 
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j) nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 

 

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) punktualnie uczęszcza na zajęcia, nieobecności ma usprawiedliwione 

/nieobecności nieusprawiedliwione nie powinny przekraczać 5 godzin  

w ciągu okresu/; 

b) zachowuje się w sposób niebudzący zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi się 

do nauczycieli, kolegów, koleżanek i personelu szkoły; 

c) jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński w stosunku do 

kolegów i koleżanek; 

d) zwykle przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu 

szkolnego i klasowego; 

e) dba o estetykę swego wyglądu; 

f)  angażuje się w życie szkoły, klasy; 

g) bierze udział w olimpiadach, konkursach szkolnych, na wyższych 

szczeblach oraz zawodach sportowych. 

 

    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) sumiennie wypełnia obowiązki szkolne; 

b) jest uczciwy w postępowaniu; 

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

d) nieobecności usprawiedliwia w terminie / nieobecności 

nieusprawiedliwione nie powinny przekraczać 10 godzin w ciągu okresu/; 

e) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom; 

f) jest życzliwy dla kolegów, uczciwy, bezinteresowny, koleżeński, 

kulturalny, służy im pomocą; 

g) dba o mienie szkoły i jej czystość; 

h) nie ulega nałogom; 

i) stara angażować się w życie szkoły, klasy. 

 

    Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wypełnia sumiennie obowiązków szkolnych; 

b) sporadycznie jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia  

/ nieobecności nieusprawiedliwione  nie powinny przekraczać 15 godzin  

w semestrze; 

c) nie angażuje się w życie szkoły, klasy; 

d) ma braki w kulturze bycia i słowa; 

e) bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją winą 

obarcza innych, wykorzystuje słabszych; 

f) często jest nieprzygotowany do zajęć; 

g) często nie wypełnia powierzonych funkcji; 

h) zdarza  mu się nieodpowiednio zachowywać na lekcjach, przerwach, poza 

szkołą; 

i) sporadycznie ulega nałogom. 

 

Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a)  łamie postanowienia statutu szkoły dotyczące obowiązków uczniów; 
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b) opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, a jego nieobecności 

nieusprawiedliwione nie powinny przekraczać 20 godzin; 

c) często jest nieprzygotowany do zajęć; 

d) nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą; 

e) ulega nałogom i z nimi nie walczy; 

f) bywa niekoleżeński, nie chce się przyznać do błędów, wykorzystuje 

słabszych; 

g) ma duże braki w kulturze bycia i słowa; 

h) nie troszczy się o estetykę swego wyglądu; 

i) nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny; 

j) nie angażuje się w życie szkoły, klasy; 

k) nie wypełnia powierzonych funkcji, obowiązków; 

l) nie wykazuje chęci poprawy, a zastosowane środki zaradcze nie odnoszą 

skutku; 

m) otrzymał naganę wychowawcy klasy. 

 

  Ocenę  naganną  otrzymuje uczeń, który: 

a) łamie podstawowe przepisy regulaminu szkolnego; 

b) systematycznie narusza zasady statutu; 

c) nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania; 

d) opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, a jego nieobecności 

nieusprawiedliwione przekraczają 20 godzin; 

e) otrzymał naganę dyrektora szkoły; 

f) używa niecenzuralnego słownictwa; 

g) narusza godność innych; 

h) swoim zachowaniem  zagraża bezpieczeństwu innym; 

i) ulega nałogom i z nimi nie walczy; 

j) świadomie i celowo niszczy mienie cudze, kradnie; 

k) wchodzi w konflikt z prawem (nadzór policji, sprawy karne w toku, itp.). 

Uwaga: 

          Uczeń, który: 

a) opuścił 50 % zajęć lekcyjnych; 

b) brał udział w bójce na terenie szkoły lub poza szkołą; 

c) otrzymał wyrok w zawieszeniu lub toczy się wobec niego postępowanie 

sądowe, 

pomimo dużej ilości punktów dodatnich, otrzymuje ocenę naganną  

z zachowania. 

 

16. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania (system punktowy): 

 

Na wystawienie oceny z zachowania ma wpływ 6 obszarów (wychowawca ocenia 

ucznia na podstawie uzyskanych przez niego punktów we wszystkich obszarach): 

 

1) Frekwencja (dwa spóźnienia odpowiadają jednej nieobecności) 

 

4 pkt. -  uczeń ma max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności 

3 pkt. - uczeń  ma max. 10 godzin nieusprawiedliwionych 

2 pkt. - łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie przekracza 15 godzin 
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1 pkt. - uczeń ma max. 20 nieusprawiedliwionych nieobecności 

0 pkt. - łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin przekracza 20. 

 

2)  Kultura osobista i postawa moralna (uwagi negatywne dotyczące kultury słowa, 

oszustwa, przeszkadzania w prowadzeniu lekcji, stroju, itp.) 

 

4 pkt. - 0 uwag negatywnych 

3 pkt. - 1 uwaga negatywna 

2 pkt. - 2 uwagi negatywne 

1 pkt. - 3 uwagi negatywne     

0 pkt. - powyżej 3 uwag negatywnych 

 

3) Przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i zasad bezpieczeństwa (uwagi negatywne 

dotyczące używania telefonu komórkowego w czasie lekcji, palenia papierosów, 

picia alkoholu, zażywania narkotyków, zagrażaniu bezpieczeństwo swojemu lub 

innych, samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, łamania 

regulaminów pracowni, biblioteki itp.).  

 

4 pkt. - 0 uwag negatywnych  

3 pkt. - 1 uwaga negatywna 

2 pkt. - 2 uwagi negatywne 

1 pkt. - 3 uwagi negatywne 

0 pkt. - powyżej trzech uwag negatywnych 

 

4) Praca ucznia w klasie, szkole i poza szkołą (udział w uroczystościach, akcjach  

i imprezach szkolnych, organizowanie imprez klasowych, praca w samorządzie, 

udział w akcjach dobroczynnych, koleżeńska pomoc w nauce, wolontariat itp.). 

 

6. pkt. - min. 6 wpisów do dziennika 

5 pkt. - 5 wpisów do dziennika 

4 pkt. -  4 wpisy do dziennika 

3 pkt. - 3 wpisy do dziennika 

2 pkt. - 2 wpisy do dziennika 

1 pkt. - 1 wpis do dziennika 

0 pkt. - brak wpisów 

 

5) Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań (udział i zajmowanie czołowych 

miejsc w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych, uczestnictwo  

w zajęciach pozalekcyjnych, rajdach). 

 

4 pkt.- patrz: szczególne osiągnięcia wypisywane na świadectwie 

3 pkt. -udział w konkursach lub/i olimpiadach lub/i zawodach sportowych oraz praca 

w kole przedmiotowym 

2 pkt. -udział w konkursach lub/i olimpiadach lub/i zawodach sportowych lub 

aktywna praca w kole przedmiotowym 

1 pkt. -sporadyczny udział w konkursach lub zawodach sportowych lub uczestnictwo 

w kole przedmiotowym 

0 pkt. -uczeń nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień 
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6) Stosunek do nauki (w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań) uczeń osiąga wyniki: 

 

2 pkt. wysokie 

1 pkt. przeciętne 

0 pkt. niskie 

 

(Wychowawca bierze pod uwagę m.in. postępy ucznia, zapisy w dzienniku, aktywność 

na lekcji, systematyczność, odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć, 

uwagi innych nauczycieli, własną obserwację itp.). 

 

 

UWAGI DO OBSZARÓW 2 I 3: 

W przypadku poważnych incydentów typu: kradzież, wymuszanie, rozprowadzanie 

narkotyków, poważne zagrożenie bezpieczeństwu swojemu lub innych itp. uczeń nie 

może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 

 

24-22 pkt. - zachowanie wzorowe 

21-19 pkt. - zachowanie bardzo dobre 

18-16 pkt. - zachowanie dobre 

15-13 pkt. - zachowanie poprawne 

12-10 pkt. - zachowanie nieodpowiednie 

9 pkt. i poniżej - zachowanie naganne  


