
                                    Wewnątrzszkolne Ocenianie 
    1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza : 

1) półrocze  I – wrzesień – grudzień   zakończone  klasyfikowaniem  śródrocznym, 
2) półrocze  II – luty – czerwiec zakończone klasyfikowaniem rocznym, 

Datę zakończenia I półrocza ustala dyrektor  szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną  
na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

 
2.  Wewnątrzszkolne  Ocenianie  to zbiór zasad dotyczących sposobu oceniania, 
umiejętności , wiedzy i postaw ucznia obowiązujących w Zespole Szkół Zawodowych 
w Węgierskiej Górce. Jest on nastawiony na wspieranie rozwoju ucznia. 

3. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli    
   poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
   do  wymagań określonych w podstawie programowej lub efektów kształcenia określonych   
   w podstawie programowej kształcenia w zawodach  oraz wymagań edukacyjnych  
   wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wymagań  
  edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
   – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
4a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny : 
     1 ) bieżące, 
     2) klasyfikacyjne:  
            a) śródroczne i roczne, 
            b) końcowe. 
4b. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych 
    i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne      
    zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    
    wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  umiarkowanym lub znacznym 
    są  ocenami opisowymi.  
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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. 



6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 
2) udzielenie 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 i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
6) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. 
7.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania według skali i w formach przyjętych w Szkole, 

3) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali, o której mowa w pkt.29 i 36, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
8. Przez specyficzne trudności w uczeniu się rozumieć należy  trudności w uczeniu się  
     odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu 
     treści  nauczania  wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania  percepcyjno –  
     motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 
9. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 



1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 
Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają 
kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 
podlegające ocenie, 

3) zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji  

i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 
10. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie   
      (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zawodu. 
11. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  
    (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie  programu 
nauczania: 

a) uczniów; nauczyciel danego przedmiotu na pierwszych zajęciach 
edukacyjnych w nowym roku szkolnym, 

b) rodziców; wychowawca klasy na spotkaniach śródokresowych (w przypadku 
uczniów klas I na pierwszym zebraniu z rodzicami, które powinno się odbyć 
do 30 września każdego roku) 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, nauczyciel 
 na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym (zapis w zeszycie 
przedmiotowym i dzienniku lekcyjnym) 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

1) wychowawca ma obowiązek stałego kontaktu z rodzicem (prawnym 
opiekunem) każdego ucznia i udzielanie informacji o postępach i trudnościach 
w nauce, 



2) wychowawca i nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) 
poprzez: spotkania z wychowawcą i nauczycielami , bieżący kontakt 
telefoniczny , powiadamianie o przewidywanych ocenach, indywidualne 
konsultacje z nauczycielami  zajęć edukacyjnych i pedagogiem szkolnym, 
zeszyt uwag i spostrzeżeń ucznia (wszelkie formy kontaktu potwierdzone są 
podpisem rodzica lub nauczyciela) 

13. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

14.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w następujący sposób: 
1) wszystkie oceny niedostateczne klasyfikacyjne, śródroczne i roczne nauczyciel 

danego przedmiotu uzasadnia na piśmie i przedstawia dyrektorowi szkoły przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym oraz zapoznaje z tym uzasadnieniem ucznia i rodziców 
(zapoznanie potwierdzone podpisem , przechowuje wychowawca klasy przez okres 
 1 roku) 

2) pozostałe oceny, w tym bieżące  uzasadnia ustnie, a na pisemny wniosek ucznia lub 
jego rodzica – pisemnie, 

      3) uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną.    
          W tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną.   Uzasadnienie  
           powinno zawierać następujące informacje: o spełnieniu wymagań edukacyjnych,  
           rytmiczności i systematyczności oceniania, sposobie motywowania ucznia do pracy  
           oraz informacje o zastosowanych różnych formach oceniania. 

16.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia  udostępniane są  uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela : 
1) dokumenty  potwierdzające osiągnięcia edukacyjne  uczniów, sprawdziany, badanie 

wyników nauczania i inne) nauczyciel przechowuje w szkole przez okres 1 roku, 
       2)  na wniosek  ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu  
            klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca   
           oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom,  
       3) oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ( opiekunom  



          prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań z rodzicami  lub indywidualnych  
           konsultacji w siedzibie szkoły, 
       4)  jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw     
           pytań ( zadań), 
       5)  wskazane jest, aby udostępnienia dokonał nauczyciel, który tę prace oceniał, a jeśli   
             jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

17. Wszystkie oceny w dzienniku powinny być odnotowane w taki sposób, aby nauczyciel    
      umiał wyjaśnić uczniowi bądź jego rodzicom za co dany stopień otrzymał. 

   18.  Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie  
        nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od  
        rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
   19. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
        i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza 
        o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń    
       fizycznych  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii; 

1) uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  
na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej jakich 
ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.  
Uczeń ten uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem 
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 
 Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania 
fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do 
otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb  
i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 
wydanej przez lekarza, 

2) uczeń może być  całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowani fizycznego przez okres wskazany  w tej 
opinii. Uczeń ten nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres 
zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 



 19a. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę   
        wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków  wynikających  
        ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach  oraz aktywność  
        ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  
 20. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do  
          indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
         psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla  
         ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego  
          zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
21. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii             
     poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca  
     danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową ,  
    z afazją, z niepełnosprawnościami sprężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspargera  
   z nauki drugiego języka obcego; 

1)  w przypadku ucznia o którym mowa w ust. 21  posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, 

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"  
lub „zwolniona”. 

22.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych     
    ucznia ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym  
    planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WO  
    szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny  
     klasyfikacyjnej zachowania. 
23. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się zgodnie z planem pracy szkoły 

ustalonym przez dyrektora szkoły i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną na 
pierwszym  posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającym nowy rok szkolny. 

24. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia  
z  wszystkich obowiązkowych 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.  



25. Przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 
 są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w następującej formie: 
1) w przypadku przewidzianej oceny niedostatecznej zawiadomienie  ucznia  

i rodziców powinno nastąpić miesiąc przed klasyfikacyjnym  zebraniem rady 
pedagogicznej (rodziców zawiadamia wychowawca w formie pisemnej), natomiast 
uczniowie potwierdzają w/w informację na zbiorczych listach przechowywanych 
przez wychowawcę klasy, 

2) informację o innych ocenach przekazują nauczyciele poszczególnych przedmiotów 
dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
 ( zakłada się przekazanie ustnej informacji uczniom na wszystkich zajęciach 
edukacyjnych w obecności całego  zespołu klasowego).Przewidywana ocena może 
być podwyższona lub obniżona przez nauczyciela,  

3) w razie nieobecności nauczyciela-wychowawcy informacji o przewidywanych 
ocenach udziela rodzicom (prawnym opiekunom) dyrektor szkoły lub nauczyciel 
wskazany przez dyrektora szkoły,  

4) w przypadku wizyty rodzica (prawnego opiekuna) w szkole informacji o uczniu 
udziela wychowawca, pedagog lub w razie jego nieobecności dyrektor szkoły lub 
nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. Fakt ten potwierdzony jest podpisem 
rodzica lub opiekuna w dzienniku w dziale kontakty wychowawcy z rodzicami.  

26. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych                            
      ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
      a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy   
      po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

28. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustalają nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu zgodnie z WO obowiązującym szkole i w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Żywcu.  



29. Oceny bieżące i  śródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 
się według  następującej skali: 

1) stopień celujący             - 6; (cel) 
2) stopień bardzo dobry     - 5; (bdb) 
3) stopień dobry                 - 4; (db) 
4) stopień dostateczny       - 3; (dst) 
5) stopień dopuszczający   - 2; (dp) 
6) stopień niedostateczny   - 1, (nd) 

            Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których      
            mowa w ust.29 pkt  1-5 
            Negatywną oceną klasyfikacyjną  ocenami klasyfikacyjną jest ocena ustalona w    
           stopniu, o których mowa w ust.29 pkt 6. 

30. Oceny bieżące w dzienniku lekcyjnym wpisuje się cyfrą lub skrótem. 
31. Oceny bieżące (od dopuszczającej do bardzo dobrej ) mogą być  ustalane z  plusami  

(+ )  i minusami (-).  
32. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku ( w rubryce-oceny) następujących znaków: 
   1)  (kropka) - oznacza zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie (zgodnie z WO), 
   2)  nb- nieobecny podczas realizacji różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
   3) / (kreska pochylona) -wskazuje na poprawę oceny cząstkowej, z prawej strony 

umieszcza się ocenę poprawioną traktowaną jako kolejna ocena cząstkowa 
33. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
34. Ocena śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących  uzyskanych  

w ciągu trwania półrocza. Ocena roczna stanowi podsumowanie rocznej pracy ucznia.  
Nauczyciel bierze pod uwagę oceny z obu okresów. Ocena roczna nie jest więc średnią 
arytmetyczną ocen uzyskanych tylko w drugim okresie; 

1) jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną, wówczas 
jest zobowiązany do zaliczenia zaległego materiału. Nauczyciel ustala z uczniem zakres  
i sposób zaliczenia zaległego materiału. Wskazane jest, aby materiał został podzielony na 
mniejsze części, które łatwiej byłoby uczniowi przyswoić. 

35. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 



3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

36. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne, 

37. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

38. Oceny klasyfikacyjne  zachowania śródroczne i roczne ustala się wg kryteriów 
zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 

39. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

   40. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć   
       edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie      
       programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia      
       braków (bezpłatne konsultacje z poszczególnych przedmiotów  dla uczniów w II okresie        
       wg harmonogramu opracowanego przez Zespoły Przedmiotowe i zatwierdzonego przez                              
       dyrektora szkoły ). 
                                                                     Egzamin klasyfikacyjny  

41. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  
      edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny   
      klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych  

         przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  na te zajęcia w  szkolnym planie  
         nauczania; 



1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny, 

2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub 

tok nauki; 
b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
c) zmieniający w trakcie nauki typ szkoły w ramach Zespołu Szkół, 
d) przeniesiony z innej szkoły, 

4) podanie o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) składają u dyrektora szkoły przed konferencją klasyfikacyjną, 

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 3 
ppkt. b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

6) uczniowi, o którym mowa w ust. ppkt.b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny 
nie ustala się oceny zachowania, 

7) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 
z zastrzeżeniem ust. 8, 

8) egzamin klasyfikacyjny z  informatyki, z zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

9) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami): 
a) uczeń nieklasyfikowany w I okresie zdaje egzamin  (najpóźniej) tydzień 

przed klasyfikacją roczną, 
b) uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej zdaje egzamin nie później 

niż w dniu  poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, 

c)  w przypadku ucznia zmieniającego typ szkoły w trakcie roku szkolnego  
termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się nie później niż  
do zakończenia klasyfikacji rocznej,(dyrektor szkoły informuje  na piśmie 



rodziców i uczniów o ilości egzaminów klasyfikacyjnych wynikających  
z różnic programowych). 

10) zestaw pytań (zadań) do egzaminu klasyfikacyjnego układa nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia, które następnie zatwierdza dyrektor szkoły 
najpóźniej jeden dzień przez egzaminem. Liczba zestawów pytań (zadań) 
powinna być wyższa o 1 od liczby zdających.  

a) stopień trudności pytań (zadań) powinien być zróżnicowany pod względem 
wymagań edukacyjnych .Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż 
dopuszczający.  

11) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3) ppkt. b),c),d), 
przeprowadza komisja, w skład której wchodzi : 
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący 

komisji,  
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12)  egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3) ppkt b), 
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 
spełnianie przez ucznia  obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 
wchodzą: 

a) dyrektor szkoły  lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel lub nauczyciele  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 
przeprowadzany jest egzamin. 
13)  przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3) 
ppkt b), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, 
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia, 
14) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 
15) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

a)  imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3) ppkt b) - 
skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 



c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
16) egzaminy klasyfikacyjne z zajęć praktycznych przeprowadza Powiatowe Centrum  
      Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego w  Żywcu, w przypadku praktyki    
      zawodowej  - opiekun  praktyki w uzgodnieniu z dyrektorem  szkoły, 
17) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji  
      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"  
     albo "nieklasyfikowana”, 
18) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  
     klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  
     terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

42. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  
      ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 43. 
43. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

44. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  
jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.45. 

 
                    Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
45. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

45a.  Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
 z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.( na dziennik podawczy). 
46. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 



1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
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. 

47. Termin sprawdzianu o którym mowa w pkt 46 ust.1)   uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian ten przeprowadza się jednak nie później 
niż w terminie 5 dniu od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 1).  

48. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły   
- jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  

 - jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców. 

49. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne , może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji na własną pisemną 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. 

50. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 



51. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 47, 
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. 

    3)  do protokołu, o którym mowa w pkt.51 ust.1 dołącza się pisemne prace ucznia  
        i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 
    4) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,   
        w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,    
        wyznaczonym przez dyrektora szkoły, 

2) przepisy pkt.49-51 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z tym że termin do zgłoszenia  pisemnych umotywowanych zastrzeżeń wynosi 5 dni 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (na dziennik podawczy).  
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
Promocja 

52.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

53.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. 

   54. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
         o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
        w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając  



        ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 
55. Laureaci i  finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (okresową) ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty  olimpiady przedmiotowej o zasięgu 
wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
(okresowej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 
 

Egzaminy poprawkowe 
56.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych    
     albo  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
57. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej  ustnej,  
    z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego,   
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych; 

1) egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych (egzamin  
z zajęć praktycznych przeprowadza PCKPiU w Żywcu), 

2) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  
 ostatnim tygodniu ferii letnich, 

3) zestaw pytań (zadań) do egzaminu  poprawkowego  układa nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia, które następnie zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej jeden dzień przez 
egzaminem. Liczba zestawów pytań (zadań) powinna być wyższa o 1 od liczby 
zdających.  

4) stopień trudności pytań (zadań) powinien być zróżnicowany pod względem wymagań     
edukacyjnych .Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż dopuszczający, 

5) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 



6) nauczyciel, o którym mowa w pkt.57.ust. 5 pdp b), 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 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: 
a) skład komisji; 
b) termin egzaminu poprawkowego; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
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 dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, 

9)  rada 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 obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.  
 

Ukończenie Szkoły 
58. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej  oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego 
typu  uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od 
oceny niedostatecznej, 

2) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której  
    mowa w pkt. 58 ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co    
     najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 



 
Szczegółowe zasady oceniania 

59. We wszystkich typach  szkół  wchodzących w skład  zespołu  stosuje się następujące  
      formy sprawdzania wiadomości  i umiejętności: 
1) odpowiedzi ustne, 
2) pisemne prace kontrolne (klasowe) - zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem , 
3) sprawdziany, testy  - zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 
4) kartkówki (małe sprawdziany) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji - 

przeprowadzane bez zapowiedzi, 
5) prace domowe krótkoterminowe,  
6) prace domowe  prezentacje –przygotowywane przez dłuższy czas,  
7) praca w grupach , wcześniej zapowiadana i przygotowana lub odbywająca się bez 

zapowiedzi, 
8) w-f, technologia informacyjna (zgodnie ze specyfiką tych zajęć) 
60. Nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem  informuje uczniów o zakresie pracy    
      klasowej (sprawdzianu) z jednoczesnym wpisaniem stosownej adnotacji do dziennika  
      lekcyjnego. 
61. Uczeń ma prawo pisania w ciągu dnia  tylko jednej pracy klasowej, w ciągu tygodnia  
     nie więcej niż dwóch. 
62. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny bieżącej w formie uzgodnionej  
     z nauczycielem. Uzyskaną  ocenę bieżącą nauczyciel wpisuje obok oceny którą uczeń    
     poprawił. Poprawiane prace pisemne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku.  
63. Uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległą formę sprawdzania wiedzy i umiejętności 
    w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku niewywiązywania się z tego    
   obowiązku nauczyciel ma prawo wpisać uczniowi ocenę niedostateczną za tę formę. 
64. Zwrot poprawionych prac pisemnych następuje w terminie do 14 dni (wyjątek stanowią  

przypadki losowe  np. choroba nauczyciela). 
65. Oceny z prac pisemnych (sprawdziany, testy itp. )wpisuje się do dziennika na    
   czerwono. 
66. Uczeń otrzymuje w ciągu okresu  minimum (szczegółowe ustalenia w tym zakresie 
określa przedmiotowe ocenianie ): 

1) 3 oceny w przypadku gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo, 



2)5 ocen przy 2-3 godzinach  tygodniowo, 
3)7 ocen z przedmiotów  o charakterze pracowni.  

67. Uczeń może zgłosić nauczycielowi  nie przygotowanie do lekcji: 
1) 1 raz w okresie, gdy  tygodniowy wymiar przedmiotu wynosi 1 lub 2 

godziny tygodniowo, 
2) 2 razy dla przedmiotów w wymiarze 3 godz. i więcej. 

68. W ocenianiu sprawdzianów, testów i klasówek stosuje się skalę procentową: 
powyżej 100 %(zadania dodatkowe) - ocena celująca 
85 %-100 %       - ocena bardzo dobra 
70 %-84 %         - ocena dobra 
55 %-69 %         - ocena dostateczna 
40 %-54 %         -ocena dopuszczająca 
0 %-39 %            - ocena niedostateczna 

Przestrzeganie w/w ustaleń obowiązuje wszystkich członków rady pedagogicznej. 
Wszyscy uczący zobowiązani są do przedstawienia uczniom i rodzicom ustaleń 
Przedmiotowego Oceniania.  
 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej 

 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
69. Informacje dla uczniów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  
    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przekazują nauczyciele. 
70. Uczeń do 2 dni po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt.69, może zwrócić się 
     z pisemną prośbą do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (w szczególnym    
     przypadku do dyrektora szkoły) o poprawienie oceny na wyższą. Jeżeli dzień drugi jest  
     dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych to za dzień drugi uważa się kolejny  
    następujący po dniu wolnym. 
71. Warunki możliwości poprawy: 

1) wszystkie godziny nieobecności na zajęciach, z których uczeń ubiega  
się o poprawę oceny są usprawiedliwione, 

2) uczeń ma pozytywny stosunek do przedmiotu, 
3) właściwie prowadzony zeszyt przedmiotowy, 



4) z wychowanie fizycznego brał czynny udział w zajęciach lekcyjnych (ćwiczył), 
w ilości nie mniej niż 50% + 1 zajęcia, oraz jest w stanie spełnić wymagane 
kryteria na poprawianą ocenę. 

72. Nauczyciel po otrzymaniu prośby i sprawdzeniu warunków ustala z uczniem termin    
      poprawy oceny. 
73. Poprawianie ocen odbywa się podczas lekcji, a w szczególnych przypadkach w formie  
      i czasie ustalonym przez nauczyciela. 
74. Uczeń może poprawiać ocenę tylko jeden raz. Nie przystąpienie ucznia do poprawy 
      w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia, jest równoznaczne z jego  
     odstąpieniem od poprawiania oceny. 
75. Formą poprawy jest sprawdzian pisemny z materiału nauczania: 

1) z całego roku jeżeli ocena śródroczna jest niższa od oceny, o którą uczeń 
    się   ubiega, 
2) z drugiego okresu jeżeli ocena śródroczna jest wyższa od oceny , o którą uczeń     
    się ubiega. 

76. Z wychowania fizycznego poprawa ma formę ćwiczeń praktycznych oraz obejmuje    
     zakres wiadomości teoretycznych. 
77. Najpóźniej na dwa dni przed przewidywanym terminem  poprawiania oceny, uczeń  
      ma obowiązek osobiście zapoznać się z zakresem wymagań, jakie ma spełnić. 

      78. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym  
          posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela  
          przedmiotu sprawdzianu przeprowadzanego w formie pisemnej.  
     79. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, zostaje dołączony 

     do dokumentacji wychowawcy klasy 
 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania 

80. Na dwa miesiące przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej    
      wychowawca klasy informuje ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) 
      o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
81. Uczeń może zwrócić się do wychowawcy klasy z pisemną prośbą o poprawę oceny   
     zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji  
      o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
82. Warunki możliwości poprawy: 



1) śródroczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest nie niższa niż o jeden stopień 
od przewidywanej oceny rocznej, 

2) uczeń w danym okresie nie dopuścił się czynów nagannych dużej wagi, 
83. Za czyny naganne dużej wagi uważa się: 

1) nieusprawiedliwione nieobecności, 
2) stwarzanie zagrożenia, narażanie na niebezpieczeństwo zdrowia własnego  
      i innych (zastraszanie, znęcania się nad słabszymi, powtarzające się bójki  
     i prowokowanie konfliktów), 
3)  postępowanie niezgodne z zasadami uczciwości (kradzież, fałszowanie     

                       dokumentów, powtarzające się niszczenie cudzego mienia oraz mienia szkoły), 
   4)  narażanie na uszczerbek zdrowia  własnego i cudzego poprzez stosowanie    
        używek, narkotyków oraz ich rozprowadzanie, 
   5) aroganckie, wulgarne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz  
        koleżanek i kolegów. 

84. W przypadku czynów nagannych dużej wagi, wychowawca klasy może podjęć   
     decyzję, iż ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostaje na uzyskanie pewności  
    co do trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia, nie ma w praktyce   
    możliwości uzyskania przez ucznia oceny zachowania wyższej niż przewidywana   
    jeszcze w tym  roku szkolnym. 
85. Zobowiązania podjęte przez ucznia w celu uzyskania wyższej oceny zachowania    
    zostają ujęte w formie pisemnej (kontrakt). W kontrakcie uczeń zobowiązuje  
     się do poprawy w tych aspektach, które do tej pory oceniane były negatywnie; 

1) uczeń, który ubiega się o ocenę wyższą od proponowanej musi do dnia klasyfikacji 
spełnić wszystkie zobowiązanie zawarte w kontrakcie. Jednocześnie jego 
zachowanie w pozostałych aspektach, które nie były przedmiotem poprawy  
nie mogą ulec pogorszeniu, 

2) niedotrzymanie przez ucznia zobowiązań określonych w kontrakcie powoduje 
ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania takiej jak przewidywana lub 
niższej, 

3) jeżeli w następnym roku szkolnym uczeń przejawia te same negatywne zachowania 
z których w poprzednim roku miał możliwość poprawy, nie może ubiegać się 
 o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana. 

 
Ocena zachowania 



86.  Ocena zachowania roczna i śródroczna uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej , 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz innych osób,  
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

87. Śródroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się  wg następującej skali:   
      wzorowe, bardzo dobre, dobre,  poprawne, nieodpowiednie, naganne. 
88. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych,  
      promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły. 
89. Ocenianie zachowania podobnie jak ocenianie pracy i osiągnięć ucznia na polu dydaktyki,  
      powinno mieć na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w dziedzinie uczenia się, 
funkcjonowania w środowisku szkolnym, respektowania zasad współżycia 
społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju w tym zakresie, 
3) motywowanie go do dalszego rozwoju, 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i możliwościach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej  

   
Procedura wystawiania oceny: 

90. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy 
       po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli  uczących w danej klasie oraz opinii  
       ocenianego ucznia. Sposób zasięgania opinii i samooceny ustala wychowawca 
       w porozumieniu z uczniami (ankieta, wywiad, rozmowa);     

1) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 
publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, 



2)  wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów o ustalonej  ocenie  
i o możliwości zgłoszenia zastrzeżenia, 

3) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być przez niego zmieniona jeżeli 
w czasie między dniem wystawienia oceny a końcem okresu uczeń dopuści się 
szczególnie rażącego wybryku i naruszy tym samym drastycznie zasady ustalone w 
regulaminie oceniania. O fakcie zmiany oceny wychowawca jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),  

4)  uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia 
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, 

5)  w przypadku stwierdzenia ,że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania drogą głosowania, zwykłą większością 
głosów (w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji), 

6) w skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły   – jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c)  wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
d)  pedagog, 
e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f)  przedstawiciel rady rodziców 

7) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 
oceny ustalonej wcześniej, 

8) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności : 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c)  wynik głosowania 
d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 

Kryteria ocen zachowania. 



91. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.  
 

ZACHOWANIE WZOROWE 
Otrzymuje uczeń, który:  

1) przestrzega wszystkich ustaleń wynikających ze Statutu szkoły, 
2) aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany, 
3) terminowo usprawiedliwia wszystkie nieobecności, 
4) rozwija swoje zainteresowania i prezentuje je na lekcjach lub na terenie szkoły, 
5) bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystościach 

szkolnych, godnie reprezentuje szkołę, 
6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
7) jest uczynny wobec kolegów, pomaga słabszym w nauce. 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 
Otrzymuje uczeń, który:  

1) przestrzega wszystkich ustaleń wynikających ze Statutu szkoły, 
2) systematycznie uczęszcza do szkoły  (dopuszcza się do 10 godz. 

nieusprawiedliwionych), 
3) aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest do nich przygotowany, 
4) dba o swój wygląd zewnętrzny, 
5) aktywnie włącza się w prace SU, samorządu klasowego lub kół zainteresowań, 
6) pomaga kolegom w nauce, jest życzliwy i koleżeński, 
7) uczeń może otrzymać ocenę z zachowania wyższą o jeden stopień niż określa to liczba 

godzin nieusprawiedliwionych, jeśli spełni pozostałe kryteria na tę ocenę. 
  

ZACHOWANIE DOBRE 
Otrzymuje uczeń, który:  

1) przestrzega ustaleń wynikających ze Statutu szkoły, 
2) nie ma więcej niż 25 godz. nieusprawiedliwionych.,  
3) stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach, jest do nich  przygotowany na miarę 

swoich możliwości i umiejętności, 
4) uzyskuje pozytywne wyniki w nauce ( a uzyskanie klasyfikacyjnych ocen ndst  

nie jest wynikiem lekceważenia nauki), 
5) jest kulturalny wobec kolegów i nauczycieli , chętnie wykonuje zlecone mu zadania, 



6) uczeń może otrzymać ocenę z zachowania wyższą o jeden stopień niż określa to 
liczba godzin nieusprawiedliwionych, jeśli spełni pozostałe kryteria na tę ocenę. 

 
ZACHOWANIE POPRAWNE 

Otrzymuje uczeń, który:  
1) na ogół przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie i na ogół zachowuje się 

zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, 
2) stara się wywiązywać z powierzonych zadań, chociaż często nie dotrzymuje 

ustalonych terminów, 
3)  opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 45 godzin , 
4)  rzadko wykazuje inicjatywę, nie angażuje się w życie szkoły, 
5) uczeń może otrzymać ocenę z zachowania wyższą o jeden stopień niż określa to liczba 

godzin nieusprawiedliwionych, jeśli spełni pozostałe kryteria na tę ocenę. 
 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 
Otrzymuje uczeń, który:  

1)  opuszcza godziny bez usprawiedliwienia (maksymalna liczba godzin 
nieusprawiedliwionych –75 godzin),  

2) pracuje niesystematycznie, jest często nieprzygotowany do lekcji, a swoim 
zachowaniem utrudnia ich prowadzenie (uwagi negatywne  w dokumentacji szkolnej), 

3) często nie przestrzega ustaleń dotyczących zachowania oraz obowiązków ucznia 
zawartych w Statucie, 

4) jest niekoleżeński, bywa agresywny wobec kolegów, 
5) swoim zachowaniem poza szkołą wpływa negatywnie na jej opinię w środowisku, 
6) mimo wsparcia ze strony wychowawcy i nauczycieli nie podejmuje działań  

w celu poprawy swoich wyników w nauce oraz swojego zachowania, 
7) uczeń może otrzymać ocenę z zachowania wyższą o jeden stopień niż określa to liczba 

godzin nieusprawiedliwionych, jeśli spełni pozostałe kryteria na tę ocenę. 
 

ZACHOWANIE NAGANNE 
Otrzymuje uczeń, którego zachowanie  odpowiada kryteriom oceny nieodpowiedniej 
 ( nie dotyczy frekwencji), a ponadto popełnił poniższe wykroczenia: 

1) kłamie i oszukuje nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, 
2) pali papierosy , pije alkohol , rozprowadza środki odurzające, 



3) używa wulgarnego języka wobec kolegów oraz nauczycieli (agresja słowna), 
4) niszczy mienie szkolne, 
5) często opuszcza godziny bez usprawiedliwienia (liczba godzin powyżej 75), liczne  

spóźnienia,  
6) swoim zachowaniem zagraża innym oraz wywiera negatywny wpływ na ich 

postępowanie (udowodnione przypadki kradzieży i wymuszeń), 
7) uczeń może otrzymać ocenę z zachowania wyższą o jeden stopień niż określa to 

liczba godzin nieusprawiedliwionych, jeśli spełni pozostałe kryteria na tę ocenę. 
 
 92.  Tryb usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych; 

1) każdy uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt usprawiedliwień opatrzony pieczęcią 
szkoły oraz podpisem wychowawcy i rodzica (prawnego opiekuna). W zeszycie tym 
powinny znajdować się wszystkie usprawiedliwienia dotyczące nieobecności ucznia 
 na zajęciach. Zeszyt ten może również służyć do wymiany informacji między 
wychowawcą a rodzicami (lub prawnymi opiekunami) ucznia, 

2) termin usprawiedliwiania nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych 
wynosi jeden tydzień kalendarzowy. Jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż jeden 
tydzień, rodzic (lub prawny opiekun) powinien zgłosić ten fakt wychowawcy przed 
upływem pierwszego tygodnia nieobecności, 

3) uczeń, który ukończył 18 lat, może sam usprawiedliwić swoją nieobecność na 
zajęciach szkolnych lub zwolnić  się z zajęć w danym dniu, Wychowawca ma prawo 
nie usprawiedliwić nieobecność lub nie zwolnić z zajęć, jeżeli stwierdzi niezasadność 
tej prośby.  

 


