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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D  

(Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) 

w Bornem Sulinowie 
 

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania, jest zgodny z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 16 marca 2015r., 

poz.357)  oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

  

§ 1 
 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania zwany dalej WSO określa warunki i sposób 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie. 

2. Na podstawie WSO nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują swoje 

przedmiotowe systemy oceniania zwane PSO. 

3. WSO, zawiera: 

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych (rozdział 2), 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania (rozdział 4); 

3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (rozdział 3), 

4) ustalanie ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych zachowania (rozdział 4), 

5) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych (rozdział 5), 

6) warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania 

(rozdział 6), 

7) warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (rozdział7). 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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5. Ocenianie zachowanie ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Kodeksie Ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

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

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
7. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

§ 2 
  

1. Przyjmuje się następujące sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu: 

1) dziennik lekcyjny, 

2) arkusz ocen, 

3) karta uwag (dotyczy tylko gimnazjum). 

 

§ 3 
 

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

(prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciel, na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym, zapisuje w dzienniku stosowny 

temat lekcji: „Zapoznanie uczniów z PSO i kryteriami ocen na lekcjach ….” 

Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) poprzez udostępnienie swojego 

PSO i kryteriów oceniania na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na lekcji 

wychowawczej oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu klasowym lub 

pisemnie o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3. Wychowawca zapisuje stosowny temat lekcji wychowawczej i zebrania z rodzicami 

(ważne wydarzenia w życiu klasy) oraz uzyskuje podpisy uczniów i rodziców pod 

następującą formułką: „Zostałem poinformowany o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
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oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.”  

 

 

§ 4 
  

1. Rok szkolny w Zespole Szkół składa się z dwóch semestrów. 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej. 

3. W gimnazjum przedmioty muzyka i plastyka zestawione są w blok przedmiotowy sztuka. 

Oceny z poszczególnych przedmiotów ustalane są odrębnie. 

  

 

§ 5 
  

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

miesiącu styczniu. 

3. W przypadku  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z 

niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

  

§ 6 
1. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

klasie programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
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Rozdział 2 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

§ 7 
1. Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: 

 

Kryteria 

Oceny 
Aktywność Wiedza Umiejętności 

  

6 

Zainteresowany tym, co się 

dzieje w ramach zajęć, 

z inicjatywą, pomysłowy, 

podejmuje się z własnej woli 

różnych zadań, samodzielnie 

rozwija własne uzdolnienia  

Jest żywo zainteresowany tym, co 

się dzieje w Polsce i na świecie, 

potrafi uzasadnić swoje poglądy, 

jego wiadomości wykraczają poza 

wiedzę objętą programem, 

rozwiązuje zadania wykraczające 

poza program nauczania, 

proponuje rozwiązania nietypowe  

Umiejętnie formułuje argumenty, 

potrafi wyjaśnić przyczyny i 

przewidzieć następstwa zjawisk, 

zinterpretować to, co usłyszy, 

dobrze organizuje pracą swoją i 

innych, umie dostosować się do 

zasad pracy w grupie, podejmuje 

odpowiedzialność  

  

5 

Poproszony nie odmawia 

wykonania dodatkowych 

zadań, bardzo aktywnie 

uczestniczy w lekcjach, 

wykazuje własną inicjatywę  

W pełni opanował wiadomości z 

lekcji, dobrze posługuje się 

pojęciami i terminami, 

odpowiednio je kojarzy, potrafi 

wykorzystać posiadaną wiedzę do 

rozwiązania nowych zadań i 

problemów  

Jasno formułuje wypowiedzi i 

dobrze je argumentuje, 

dostosowuje się do zadań grupy, 

ale nie zawsze podejmuje 

odpowiedzialność za rezultat 

pracy grupowej, jest elastyczny  

  

4 

Dość aktywny, ale rzadko 

jest pomysłodawcą, realizuje 

chętnie cudze pomysły, 

pomaga innym, nie 

przeszkadza w pracy 

kolegom  

Od czasu do czasu popełnia błędy, 

dość dobrze opanował wiedzę 

wymaganą programem, umie ze 

zrozumieniem powtórzyć to, co 

usłyszał od nauczyciela lub 

przeczytał w podręczniku  

Umiejętnie wykorzystuje zdobyte 

informacje, ale nie zawsze potrafi 

jednak uzasadnić swoją 

wypowiedź, dobrze współpracuje 

z grupą i na ogół jest gotów 

podejmować się wykonania 

różnych zadań indywidualnych i 

grupowych  

  

3 

Sporadycznie aktywny, 

raczej bez zapału, ale na 

ogół nie przeszkadza innym  

Posiada podstawowe wiadomości, 

popełnia jednak pomyłki w 

udzielanych odpowiedziach, przy 

pomocy nauczyciela (lub dzięki 

podpowiedziom kolegów) potrafi 

rozwiązać typowe zadania o 

średnim stopniu trudności  

Ma trudności z samodzielnym 

sformułowaniem i uzasadnieniem 

swych wypowiedzi, nie potrafi 

wyciągać wniosków, ma 

trudności ze zrozumieniem 

niektórych poleceń, samodzielnie 

wykonuje proste zadania, które 

przydzieli mu grupa  

2 Nie angażuje się, przejawia 

brak zdolności, ale ma 

właściwy stosunek do 

przedmiotu, odrabia prace 

domowe  

Posiada fragmentaryczne 

wiadomości, potrafi powtórzyć 

wypowiedzi nauczyciela i 

kolegów, ale nie orientuje się w 

omawianych zagadnieniach  

Nie potrafi sformułować jasnej 

wypowiedzi na tematy omawiane 

na lekcjach, z pomocą innych 

(grupy) wykonuje proste zadania  
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1 Uniemożliwia pracę innym, 

całkowicie odmawia 

wykonywania zadań – 

błaznuje, bojkotuje 

propozycje nauczyciela i/lub 

kolegów  

Nic go nie interesuje, nie ma 

pojęcia o zagadnieniach 

poruszanych na lekcjach  

Nawet przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi wypowiedzieć się na 

dany temat, nie jest w stanie nic 

powtórzyć, ani wykonać prostego 

zadania  

 

2. Wymagania na daną ocenę zawarte w ust. 1, są podstawą opracowania przez nauczycieli 

szczegółowych przedmiotowych wymagań na poszczególne oceny.  

 

 

Rozdział 3 

Zasady oceniania bieżącego i ustalania śródrocznych, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§8 
 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych ucznia w Zespole Szkół odbywać się 

będzie na podstawie stopni szkolnych. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne 

oraz roczne i końcowe) ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający – 2   

6) stopień niedostateczny – 1  

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od pkt.1-5. 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu w pkt.6. 

2. Dopuszcza się stawianie znaków „+” zamiennych na ocenę cząstkową i „-”w ramach 

dozwolonych nieprzygotowań. Przełożenie w/ w znaków na oceny cząstkowe ustalają 

indywidualnie nauczyciele przedmiotów w ramach PSO. 

3. Dozwolone jest używanie znaków „+” „-” przy ocenach cząstkowych w sytuacji, gdy 

niemożliwe jest jednoznaczne określenie badanej wiedzy i umiejętności ucznia i 

określenie ich pełną oceną cząstkową. Tak ujęte oceny nauczyciele szczegółowo określają 

w PSO. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 9 
  

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

przekazywanie  uczniowi  informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

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

jak powinien dalej się uczyć. 
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2. Wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów 

powinny w stałych proporcjach dotyczyć: 

1) wiadomości (wiedzy) uczniów, 

2) stopnia opanowania przez nich umiejętności, uwzględnionych w podstawach 

programowych dla danej edukacji w ramach trzeciego etapu nauczania, 

3) umiejętności ustalonych jako priorytetowe (szczególne) w programie szkoły, 

3. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być 

dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe kryteria. 

4. Kryteria oceniania mogą być opracowane przez zespół nauczycielski i zatwierdzone przez 

dyrektora szkoły. 

5. Ocena stopnia opanowania umiejętności powinna w jak najszerszym stopniu uwzględniać 

aktywność ucznia. 

 

§ 10 
  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). Uczeń ma wgląd do swojej pracy po otrzymaniu oceny natomiast 

rodzic (prawny opiekun) podczas dyżurów nauczycieli w pierwsze otwarte poniedziałki 

miesiąca lub w terminie ustalonym z danym nauczycielem prowadzącym. Rodzice, jak i 

uczniowie mają wgląd do prac wyłącznie na terenie szkoły w obecności nauczyciela 

prowadzącego. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: 

1) z odpowiedzi ustnej -  zaraz po udzieleniu tej odpowiedzi; 

2) z prac pisemnych – podczas oddawania prac uczniom. W przypadku 

nieobecności ucznia na tej lekcji uzasadnienie może nastąpić w terminie 

ustalonym z danym nauczycielem prowadzącym; 

3) z zadań praktycznych – po wykonaniu, prezentacji zadania; 

Nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę rodzicom (prawnym opiekunom) podczas dyżurów 

nauczycieli w pierwsze otwarte poniedziałki miesiąca lub w indywidualnie ustalonym 

terminie. 

 

§ 11 
  

1. Uczeń jest oceniany za następujące rodzaje aktywności (obszary oceniania) tj. za: 

a. sprawdziany, testy, prace klasowe (pisemna forma sprawdzania wiadomości 

trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną) 

b. kartkówki (pisemna forma sprawdzania wiadomości trwającą nie dłużej niż 20 

minut, obejmująca materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji z  

uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu) 

c. prace domowe, 

d. prowadzenie zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, 

e. odpowiedzi ustne, 

f. dyskusje, 

g. scenki, symulacje, drama, 

h. wykonywanie zadań indywidualnie i w grupie, 

i. prezentacje projektów, referatów, 

j. terminowość w przygotowywaniu i oddawaniu prac, 

k. kultura żywego słowa, estetyka pracy, inwencja twórcza, aktywność, 

l. prace nadobowiązkowe, 
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m. udział w konkursach przedmiotowych, zawodach, olimpiadach itp. 

 

§ 12 
  

Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu i testu. W tym celu indywidualnie umawia się z 

nauczycielem w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania niekorzystnej oceny. Za niekorzystną 

ocenę uważa się ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną. 

  

§ 13 
  

1. Przyjmuje się, że nauczyciel ustalając ocenę śródroczną lub roczną, uwzględnia oceny 

cząstkowe wystawione uczniowi według poniższych procentowych proporcji – obszarów 

oceniania: 

1) prace klasowe, sprawdziany, testy i indywidualne referaty wykraczające poza 

podstawę programową -  30%  

2) odpowiedź ustna, odpowiedź pisemna -   25% 

3) prace domowe -      15% 

4) przygotowanie do lekcji -     10% 

5) prace indywidualne, referaty, projekty nie wykraczające poza podstawy 

programowe -      5% 

6) prace grupowe -      5% 

7) aktywność -       5% 

8) wkład pracy, kultura żywego słowa -   5% 

2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych z 

poszczególnych obszarów oceniania, opracowanych przez nauczyciela. 

3. Przyjmuje się następujące procentowe proporcje poszczególnych ocen cząstkowych 

sprawdzianów i prac klasowych: 

 

a) w gimnazjum:

 

Skala 1 – 6 

 

100% - 97%  - celujący 

96% - 90%  - bardzo dobry 

89% - 71% - dobry 

70% - 51%  - dostateczny 

50% - 30%  - dopuszczający 

29% - ...      - niedostateczny 

 

Skala 1 – 5 

 

100%- 90% - bardzo dobry 

89% - 71%  - dobry 

70% - 51% - dostateczny 

50% -30%  - dopuszczający 

29%- - niedostateczny  

 

 

b) w liceum:

 

Skala 1 – 6 

 

100% - 96%  - celujący 

95% - 84%  - bardzo dobry 

83% - 69% - dobry 

68% - 53%  - dostateczny 

52% - 40%  - dopuszczający 

39% - ...      - niedostateczny 

 

Skala 1 – 5 

 

100%- 88% - bardzo dobry 

87% - 71%  - dobry 

70% - 53% - dostateczny 

52% -40%  - dopuszczający 

39%- - niedostateczny  
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4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

  

§ 14 
 

1. Zasady oceniania z religii mają zastosowanie w postanowieniach ujętych w § 

8,9,10,11,12,13 niniejszego regulaminu. 

 

 

 

§ 15 
  

1. Ustala się, że uczeń może wykonać w ciągu tygodnia do 3 prac pisemnych 

sprawdzających. Nie dotyczy kartkówek. 

2. Każdy sprawdzian, test, praca klasowa są zapowiedziane, na co najmniej jeden tydzień 

przed planowanym terminem.  

3. Przyjmuje się, że na okres przerw świątecznych, ferii szkolnych nie będą zadawane 

uczniowi prace domowe. 

4. Każdy uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych tj.: 

1) jeden raz w semestrze w przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu, 

maksymalnie trzy razy w przypadku dwóch lub więcej godzin tygodniowo bez 

określenia powodu, z wyjątkiem prac zaplanowanych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

2) po co najmniej 5 – dniowej nieobecności spowodowanej chorobą (braki 

uzupełnia w ciągu tygodnia), 

3) w sytuacjach losowych bezpośrednio po dniu nieobecności pisemnie 

usprawiedliwionej przez rodziców (prawnych opiekunów), 

4) na prośbę nauczyciela prowadzącego lub wychowawcy w przypadku 

uczestnictwa ucznia w zawodach, olimpiadach, konkursach i innych 

uzasadnionych przypadkach. 

  

§ 16 
  

Prace pisemne są oddawane w następujących terminach: 

1) w ciągu dwóch tygodni, w przypadku prac pisemnych zapowiedzianych z 7 – 

dniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac klasowych w przeciągu 3 

tygodni. 

2) w ciągu tygodnia, w przypadku kartkówek z 3 ostatnich lekcji. 
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§ 17 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  o których mowa w §7 

ust.1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebie takiego dostosowania –na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a-c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole –na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

3. Na  wniosek  nauczyciela  lub  specjalisty  wykonującego w szkole  zadania z zakresu 

pomocy   psychologiczno-pedagogicznej  prowadzących  zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu  zgody  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia  lub  na  wniosek  rodziców  albo 

pełnoletniego  ucznia  opinia poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni  

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  może  być  wydana  także  

uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

4. Wniosek, o którym  mowa w ust.3,  wraz z uzasadnieniem  składa  się  do  dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek 

wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo 

pełnoletniego ucznia. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia 

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 sprzężonymi lub z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

6. W przypadku  ucznia, o którym mowa w ust.5, posiadającego orzeczenie o potrzebie  

kształcenia  specjalnego lub orzeczenie  o  potrzebie indywidualnego  nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego  nowożytnego  może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 
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7. W przypadku   zwolnienia   ucznia z nauki  drugiego  języka  obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

  

§ 18 
  

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

zająć artystycznych – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na  podstawie  opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez  ucznia tych ćwiczeń wydanej przez  lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zająć wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

 

§ 19 
  

1. Na 21 dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciel danego przedmiotu informuje 

wychowawcę klasy o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie 

niedostatecznej i nieklasyfikowaniu. 

2. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej lub 

nieklasyfikowaniu, należy poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

w terminie 14 dni przed radą klasyfikacyjną. 

3. Wychowawca klasy informuje o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia, przekazuje 

jego rodzicom (opiekunom prawnym) w pisemnym zawiadomieniu, które może zostać 

przesłane za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) . W przypadku 

innej formy niż poczta przekazania zawiadomienia, nauczyciel powinien skontaktować się 

z rodzicami drogą telefoniczną w obecności innego nauczyciela, którego imię i nazwisko 

musi wpisać w dzienniku w rubryce „kontakty z rodzicami”. Rodzic jest zobowiązany do 

potwierdzenia na zawiadomieniu daty terminu kontaktu telefonicznego z nauczycielem. 

4. Wychowawca powyższy fakt zapisuje w dzienniku lekcyjnym w tabeli „kontakty z 

rodzicami”. 

5. Na tydzień przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

 

  

§ 20 
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1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania został sklasyfikowany i uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 38.  

2. Oceny klasyfikacyjne nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

ostatecznie ustalają na 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

4. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest 

zobowiązany do jej poprawy w II semestrze nauki na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela przedmiotu. Niepoprawienie oceny niedostatecznej ma istotny wpływ na 

ocenę końcową lub roczną. 

5. Promowanie ucznia do klasy programowo wyższej uzależnione jest od uzyskania ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania ocen klasyfikacyjnych rocznych wyższych od stopnia niedostatecznego. 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio 

klasę. 

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

9. Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma co 

najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w gimnazjum 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 21 
 

1.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego o którym mowa w § 23. 

2. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Uczeń kończy gimnazjum i liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

5. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do 

egzaminu gimnazjalnego. 

6. Uczeń liceum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2, nie kończy szkoły. 
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§ 22 
  

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  

powinno się w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków. 

2. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym (dotyczy uczniów gimnazjum).  

 

§ 23 
 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:  

1) w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,  

2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności 

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii;  

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego,  

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej 

"egzaminem gimnazjalnym".  

2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.  

3. Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

ustalane są na dany rok szkolny przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu 

z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.  

 

Rozdział 4 

Zasady oceniania bieżącego i ustalania śródrocznych, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania. 

 

§ 24 
  

1. Ocena 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;, 

8) aktywną działalność promującą szkołę. 

http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-09-2006&qplikid=72#P72A2
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2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, z zastrzeżeniem ust.3.  

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Ocena zachowania ustalona na II semestr roku szkolnego jest oceną roczną 

uwzględniającą zachowanie ucznia z poprzedniego semestru. 

  

 

§ 25 
  

1. Ustanawia się następujące zasady ustalania oceny zachowania ucznia: 

1) Za ustalenie oceny zachowania ucznia odpowiada wychowawca klasy, 

2) Ocena zachowania ucznia powinna być ustalona po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących ucznia, w porozumieniu z samorządem klasowym w 

terminie do 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3) Uczeń powinien być poinformowany o proponowanej ocenie zachowania na 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W 

przypadku ustalenia proponowanej oceny nagannej i nieodpowiedniej, 

informację o ocenie zachowania ucznia przekazuje rodzicom (opiekunom 

prawnym) ucznia wychowawca klasy, w formie pisemnej, zwrotnie 

potwierdzonej lub listownie, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

4) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 42. 

5) Wychowawca klasy przedstawia informację o zastosowanych kryteriach i 

ustalonych ocenach zachowania uczniów do wiadomości nauczycieli na 

klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

  

§ 26 

 
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych; 

b) wzorowo przestrzega wszystkich zasad regulaminów szkolnych; 

c) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie; 

d) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego i realizację 

projektu edukacyjnego (dotyczy tylko uczniów gimnazjum) wyróżniając się 

samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą; 

e) godnie reprezentuje szkołe, troszczy się o jego dobre imię i opinię; 

f) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, 

godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do 

pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
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b) przestrzega postanowień regulaminów szkolnych;  

c) chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły oraz w realizację projektu 

edukacyjnego (dotyczy tylko uczniów gimnazjum) ; 

d) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

e) jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia 

pomocy innym, nie jest obojętny na zło. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia obowiązki szkolne; 

b) w zasadzie przestrzega postanowień regulaminów szkolnych; 

c) angażuje się w życie klasy, szkoły oraz realizację projektu edukacyjnego 

(dotyczy tylko uczniów gimnazjum), jednak często nie jest to działanie z jego 

inicjatywy wymaga poleceń i wskazówek, czasem podejmuje działania 

samodzielnie, wykazuje inicjatywę, twórczą postawę; 

d) wyróżnia się właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 

e) jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia 

pomocy innym, nie jest obojętny na zło. 

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

b) poprawnie przestrzega postanowień regulaminów szkolnych; 

c) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne 

skłonności do lekceważenia regulaminów szkolnych 

d) bierze udziału w życiu klasy i szkoły oraz w realizacji projektu edukacyjnego 

(dotyczy tylko uczniów gimnazjum)  lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela, ponadto wymaga kontroli; 

e) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów –kultura 

osobista nie budzi zastrzeżeń; raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących 

jego postawy uczniowskiej i zachowania; 

f) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje 

się w jego środowisku; 

g) jest niesamodzielny, podporządkowany. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) demonstracyjnie łamie bądź nadużywa zasad regulaminów szkolnych, 

c) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły, nie angażuje się w 

realizację projektu edukacyjnego (dotyczy tylko uczniów gimnazjum); 

d) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów –

charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, 

wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; jest arogancki,  

e) nadużywa swych uczniowskich praw, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci 

poprawy, powtarza te same przewinienia. 

 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje bardzo lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) nagminnie łamie bądź nadużywa zasad regulaminów szkolnych; 



15 

 

c) nie przejawia żadnego zainteresowania sprawami klasy i szkoły oraz projektem 

edukacyjnym (dotyczy tylko uczniów gimnazjum); 

d) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów –

charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, 

wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; jest arogancki, 

agresywny, brutalny, wulgarny;  

e) nadużywa swych uczniowskich praw, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci 

poprawy, wielokrotnie powtarza te same przewinienia; 

f) często ma demoralizujący wpływ na otoczenie; 

g) wchodzi w konflikt z prawem. 

 

§ 27 
  

Nieobecności usprawiedliwiane są przez wychowawcę klasy na podstawie pisemnego lub 

ustnego usprawiedliwienia od rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. Usprawiedliwienie musi 

zawierać datę nieobecności ucznia w szkole. Wychowawca nie będzie przyjmował 

usprawiedliwień po upływie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

 

§ 28 
 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust.4; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w 

przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 
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10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

Rozdział 5 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

 

§ 29 
  

1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 semestrze za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

zgodą rady pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest wyrażany oceną w skali 1-6. 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia realizującego, na podstawie 

odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

  

 

 § 30 
 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję klasyfikacyjną dla ucznia nieklasyfikowanego z 

powodu usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności lub ucznia 

realizującego indywidualny tok nauki w następującym składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję klasyfikacyjną dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub  dla ucznia przechodzącego, 

przyjmowanego z innej szkoły, w celu uzupełnienia różnic programowych przez ucznia, 

w następującym składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
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2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany ten egzamin. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice ucznia (prawni opiekunowie). 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 § 31 
 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

  

 § 32 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

 

§ 33 
 

1. Uczeń, który ubiega się o egzamin poprawkowy składa w tej sprawie pisemną prośbę do 

dyrektora szkoły nie później niż na 1 dzień przed konferencją klasyfikacyjną rady 

pedagogicznej. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze 

sztuki (plastyki, muzyki), zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

 § 34 
 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

  

 § 35 
 

1. Nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin poprawkowy, może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

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

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 § 36 
 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 42, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

  

 § 37 
 

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub go nie zdał, nie otrzymuje 

promocji i powtarza klasę. 

 

§ 38 
 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

trzyletniego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 39 
 

Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja 
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dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w 

obecności osoby upoważnionej przez dyrektora i wyłącznie na terenie szkoły. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

oceny zachowania. 

 

§ 40 
  

1. Uczeń ma prawo poprawić, w ramach egzaminu sprawdzającego, każdą ocenę 

niekorzystną klasyfikacyjną, jeśli została jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców 

(prawnych opiekunów) zaniżoną przez nauczyciela. 

2. Oceną niekorzystną dla ucznia może być stopień: 2, 3, 4 lub 5. 

3. Prawo do poprawienia oceny niekorzystnej (klasyfikacyjnej) nie przysługuje uczniowi, 

który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązujących przedmiotów 

nauczania.  

  

§ 41 
  

1. Egzamin sprawdzający odbywa się według następującej procedury: 

1) Uczeń (rodzic, prawny opiekun) powiadamia wychowawcę klasy oraz 

nauczyciela danego przedmiotu o zamiarze wystąpienia z podaniem o 

przeprowadzenie egzaminu  

2) Uczeń, (rodzic, prawny opiekun) w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o 

przewidywanych ocenach rocznych (końcowych) składa pisemną prośbę, 

podanie z krótkim uzasadnieniem o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego do dyrektora szkoły. W przypadku zaakceptowania prośby o 

egzamin sprawdzający, dyrektor szkoły w ciągu 2 dni wyznacza termin 

egzaminu sprawdzającego, zleca nauczycielowi danego przedmiotu, 

przygotowanie zestawu pytań, oraz powołuje komisję do przeprowadzenia 

egzaminu sprawdzającego. 

3) Pytania sprawdzają wiedzę i umiejętności ucznia wymagane na stopień 

postulowany przez wnioskodawcę. 

2. Komisję do egzaminu sprawdzającego powołuje się w składzie odpowiednio w §34. 

3. Egzamin sprawdzający odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu sprawdzającego, otrzymuje ocenę z przedmiotu 

wystawioną pierwotnie przez nauczyciela przedmiotu. 

 

§ 42 
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1. 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 zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalone 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 terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia złożenia zastrzeżeń.  

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

– jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog,  

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

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

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. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 
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d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustalona ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

  

Rozdział 7 

Informacje o sposobach powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o 

postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ich dzieci. 

§ 43 
  

Przyjmuje się następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci: 

1) pisemne informacje, 

2) zebranie wychowawcy klasy z rodzicami, 

3) indywidualne spotkanie w szkole, 

4) dyżury nauczycieli, 

  

§ 44 
  

Ustala się dyżury nauczycieli wszystkich przedmiotów w celu powiadomienia rodziców 

(prawnych opiekunów) o osiągnięciach w nauce ich dzieci, w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godzinach 17.30 – 18.30, zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok 

szkolny. 

 

§ 45 
  

Rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują pełną informację o postępach edukacyjnych, o 

poziomie nabytej wiedzy i umiejętności ich dzieci oraz przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych, rocznych (semestralnych) na klasowych zebraniach rodziców z 

wychowawcą klasy. 
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Rozdział 8 

Postanowienia końcowe. 

  

§ 46 
  

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.  

  

§ 47 
  

Wewnątrzszkolny system oceniania ucznia w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie został 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i zatwierdzony przez 

Radę Pedagogiczną Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Bornem 

Sulinowie. 

  

§ 48 
 

1. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2015 r. przyjęto jednolity tekst 

Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenia  w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. 

2. Postanowienia WSO wchodzą w życie po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego z dniem ogłoszenia przez dyrektora szkoły.  

  

  

Za Radę Pedagogiczną                 Za Radę Rodziców                Za Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół                                     Zespołu Szkół                          Zespołu Szkół 

w Bornem Sulinowie                   w Bornem Sulinowie                    w Bornem Sulinowie 

  

  

.......................................              ...........................................              ....................................... 

             (data i podpis)                                (data i podpis)                           (data i podpis) 
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