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 Wprowadzenie 

 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są załącznikiem do  Statutu I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie i zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami) „w sprawie zasad 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w szkołach publicznych”. 

 

 WZO zawierają szczegółowe rozwiązania uwzględniające założenia przyjętego w liceum 

systemu wychowawczego. Integralną częścią WZO są przedmiotowe systemy oceniania. 

  

 W skład WZO wchodzą: 

Część A.  Zasady i tryb ustalania ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania. 

Część B.  Zasady i tryb ustalania ocen z zachowania. 

Część C.  Tryb odwoławczy od oceny. 

 

 

Część A 

Zasady i tryb ustalania ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania 

 

 

I. Ogólne założenia oraz cele WZO 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

d) wdrażanie do systematycznej pracy; 

e) dostarczanie rodzicom informacji o postępach, specjalnych zdolnościach lub 

trudnościach ich dzieci; 

f) dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania 

założonych celów kształcenia oraz umożliwianie im doskonalenia organizacji i metod 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2. Ocenianie uczniów polega na: 

a) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce 

i zachowaniu; 

b) określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości 

i wymagań edukacyjnych. 

 

 

3. Nauczyciele oceniają wszystkie formy wiedzy i umiejętności uczniów stopniami i są 

zobowiązani na życzenie rodzica, ucznia, dyrektora szkoły lub nadzoru pedagogicznego  do 

udzielenia komentarza do oceny. Informacja zwrotna, w formie ustnej lub pisemnej, powinna 
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wskazywać, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. 

Informacje te mogą być też wynikiem oceny koleżeńskiej lub samooceny. 

 

4. W szkole obowiązują następujące oceny: 

a) stopień celujący (cel) - 6 

b) stopień bardzo dobry (bdb) - 5 

c) stopień dobry (db) - 4 

d) stopień dostateczny (dst) - 3 

e) stopień dopuszczający (dop) - 2 

f) stopień niedostateczny (ndst) – 1 

 

5. Dopuszcza się stosowanie w ocenach bieżących znaków „+”. Oceny roczne i śródroczne nie 

zawierają znaków „+”. 

 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pierwszych lekcjach każdego roku 

    szkolnego informują uczniów: 

a) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/półrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców/prawnych   

opiekunów  o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

z zachowania; 

c) zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla 

uczniów i rodziców. 

 

7. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem. Stosowane narzędzia   oceny 

winny być tak dobrane, aby zachęcały ucznia do prezentowania jego oryginalności 

i kreatywności. 

8. WZO służy obiektywizacji oceniania. Przyjęte formy i metody oceny oraz jej kryteria winny, 

na ile to tylko możliwe, wyeliminować subiektywizm i uniezależnić wynik od osoby 

nauczyciela i nie związanych z rzetelnymi kryteriami cech osobowości ucznia. 

 

9. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów muszą być precyzyjne, zrozumiałe i znane 

uczniowi.    

 

10. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel określa, co 

będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do wcześniej 

ustalonych kryteriów. 

 

11. Konieczna jest  ewaluacja oceniania. 
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II. Tryb oceniania 

 

1. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową z przedmiotu za:  

a) odpowiedź ustną, 

b) odpowiedź pisemną, 

c) wykonanie zadania domowego, 

d) aktywność na lekcji, 

e) inne, zgodnie z opracowanymi przez nauczyciela przedmiotu zasadami oceniania. 

 

2.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /opiekunów/.  

3. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego należy przy ocenie brać pod uwagę wkładany 

przez ucznia wysiłek oraz zaangażowanie w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. Należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

4. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor 

szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W dokumentacji z przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej /półrocznej, końcoworocznej/ wpisuje się  „zwolniony/a”. 

 

5. Ocenianie bieżące prowadzi się systematycznie, stosując różne formy sprawdzania wiedzy                       

i umiejętności. 

 

6. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania w stosunku do przyjętych kryteriów 

oceniania wobec uczniów, którzy posiadają pisemną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty i deficyty 

rozwojowe uniemożliwiające sprostanie stawianym wymaganiom. 

 

III. Narzędzia kontroli stosowane przez nauczycieli 

 

1. W zakresie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów narzędziami kontroli są: 

a) odpowiedzi ustne, 

b) prace pisemne. 

 

2. Do prac pisemnych zaliczamy: 

a) zadania domowe, 

b) kartkówki – trwają nie więcej niż 20 minut i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. 

Mogą być organizowane bez uprzedniej zapowiedzi, 

c) sprawdziany – obejmują zakres materiału większy niż 3 ostatnie lekcje, winny być 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

d) prace klasowe – obejmują treść działu programowego, mogą być zaplanowane na 1-2 

godziny lekcyjne, powinny zostać zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

e) mierzenie wyników nauczania – obejmuje materiał z co najmniej jednego semestru, 

musi zostać zapowiedziane z 3 – tygodniowym wyprzedzeniem oraz poprzedzone 
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podaniem zakresu materiału, który ma obejmować. 

 

3. Nauczyciele informatyki, wychowania fizycznego oraz prowadzący zajęcia laboratoryjne i 

praktyczne stosują, obok wyżej wymienionych,  inne formy kontroli wiedzy i umiejętności, 

właściwe specyfice przedmiotu. 

 

4. Terminy sprawdzianów, prac klasowych oraz mierzenia wyników nauczania winny, po 

zapowiedzeniu, zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą wystąpić 

nie więcej niż 2 sprawdziany i nie więcej niż 2 prace klasowe, w ciągu dnia -  jedna z 

wymienionych form. 

 

5. Prace pisemne winny być sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od daty napisania. W 

przypadku prac literackich z języka polskiego oraz gdy zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, 

a także w razie choroby nauczyciela, termin sprawdzenia prac przedłuża się do trzech tygodni. 

W przypadku niedotrzymania terminu uczeń ma prawo zdecydować o wpisaniu, bądź 

niewpisaniu do dziennika uzyskanej przez siebie oceny. 

 

6. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do 

dnia 31 sierpnia.  

 

7. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) 

ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie 

szkoły. 

 

8. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań 

(zadań). 

 

9. Udostępnienia pracy dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – 

inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub Dyrektor szkoły. 

 

10. Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją 

uzasadnić.  

 

 

V. Zasady i tryb poprawiania ocen 

 

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy niedostatecznej oceny bieżącej ze sprawdzianu lub 

pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania. Termin i formę poprawy 

uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

 

2. Poprawkowa kontrola wiedzy i umiejętności dotyczy zakresu materiału, z którego uczeń 

otrzymał niekorzystną ocenę. 

 

3. Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na sprawdzianie lub pracy klasowej ma 

prawo do napisania pracy w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 



 

6 

 

4. Uczeń nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych ma obowiązek zaliczyć materiał, który 

był przedmiotem pisemnej pracy w terminie i w formie wyznaczonej przez nauczyciela. 

5. W przypadku niezgłoszenia się do zaliczenia pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

6. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o konsultacje i pomoc w nadrobieniu 

zaległości w nauce.  

 

 

VI. Ustalanie ocen śródrocznych i rocznych 

 

1. Ocena półroczna i roczna jest wyrażana stopniem na podstawie analizy wyników oceniania 

bieżącego dokonanej przez nauczyciela. 

2. Nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach 

klasyfikacyjnych półrocznych i rocznych co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać co najmniej trzy oceny bieżące, które stanowią 

podstawę do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej. 

4. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, bądź wszystkich przedmiotów, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej 

50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w danym półroczu. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych /choroba lub inne 

przypadki losowe/ zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny program lub tok nauki. 

8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

9. Egzaminy klasyfikacyjne należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy po terminie klasyfikacji na 

półrocze oraz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem, jego 

rodzicami /opiekunami/. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: 

a) Dyrektor szkoły albo wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, 

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator, 

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Pytania do obu części 
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przygotowuje egzaminator.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: termin egzaminu, 

skład komisji, zadane pytania, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o udzielonych 

odpowiedziach ustnych oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną z egzaminu. Protokół jest 

dołączany do arkusza ocen.  

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

(opiekunowie prawni) ucznia. 

14. Uczeń, który nie zaliczył egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje niedostateczną ocenę 

śródroczną i roczną. 

15. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona. 

16. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną 1, 2 lub 4, która oznacza jej 

wagę w hierarchii ocen. 

17. Sposoby oceniania i ich wagi punktowe ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 

biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu. 

18. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu – poprawa jest 

jednorazowa, na warunkach ustalonych przez nauczyciela, a do średniej ważonej wliczane są 

obie uzyskane przez ucznia oceny. 

19. Na podstawie ocen uzyskanych w I półroczu wystawia się ocenę śródroczną. 

20. Ocena roczną jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia 

w danym roku szkolnym. 

21. Średnia ważona liczona jest z dokładnością do części setnych a następnie zamieniana na ocenę 

szkolną według następującej skali: 

▪ poniżej 1,60 – ocena niedostateczna, 

▪ od 1,60 do 2,59 – ocena dopuszczająca, 

▪ od 2,60 do 3,59 – ocena dostateczna, 

▪ od 3,60 do 4,59 – ocena dobra, 

▪ od 4,60 do 5,25 – ocena bardzo dobra, 

▪ od 5,25 – ocena celująca. 

 

22. Prace pisemne sprawdzające wiedzą ucznia oceniane są  w skali punktowej, 

przeliczanej na stopnie szkolne według następujących reguł: 

▪ poniżej 40% maksymalnej liczby punktów – ocena niedostateczna, 

▪ od 40% maksymalnej liczby punktów – ocena dopuszczająca, 

▪ od 51% maksymalnej liczby punktów – ocena dostateczna, 

▪ od 75% maksymalnej liczby punktów – ocena dobra, 

▪ od 90% maksymalnej liczby punktów – ocena bardzo dobra. 
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Rozwiązanie zadania dodatkowego, o podwyższonym stopniu trudności, na pracy pisemnej powoduje 

podwyższenie oceny wyjściowej o jeden stopień. 

23. Plus w ocenie cząstkowej podwyższa jej wartość o 50 setnych (np. 4+ to 4,50) przy obliczaniu 

średniej ważonej. 

 

 

VII. Egzaminy poprawkowe 

 

1. Uczeń klasy I – III, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednego lub dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Uczeń, któremu w wyniku klasyfikacji końcoworocznej wyznaczono egzamin poprawkowy, 

ma prawo otrzymać wskazówki dotyczące sposobu przygotowania się do egzaminu, oraz 

skorzystać z konsultacji z nauczycielem. Termin konsultacji nauczyciel uzgadnia z uczniem. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki  oraz wychowania fizycznego, który powinien mieć przede wszystkim formę 

praktycznego sprawdzianu umiejętności. 

4. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa do 70 minut. 

5. Pomiędzy częścią pisemną a ustną ustala się przerwę trwającą min. 15 minut. 

6. Część ustna egzaminu trwa do 45 minut (15 minut to czas przygotowania, na udzielenie 

odpowiedzi uczeń ma do 30 minut). 

7. W przypadku zadań praktycznych czas trwania egzaminu powinien umożliwić uczniowi pełne 

wykonanie zadań i ćwiczeń. 

8. W części ustnej uczeń losuje jeden zestaw spośród przynajmniej dwóch. 

9. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli uczeń osiągnie minimum 40% punktów możliwych do 

zdobycia łącznie w obu częściach.  

10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  

12. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dany przedmiot jako egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący ten sam lub pokrewny przedmiot jako członek komisji. 

 

13.Nauczyciel prowadzący dany przedmiot może być, na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych wypadkach, zwolniony z udziału w pracy komisji.  
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14.W takim wypadku na egzaminatora Dyrektor powołuje innego nauczyciela specjalistę danego 

przedmiotu. Powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu  z dyrektorem danej 

szkoły. 

15Nauczyciel egzaminator ustala wymagania oraz zagadnienia na egzamin i przekazuje je 

uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom w ostatnim tygodniu nauki (najpóźniej 

ostatniego dnia zajęć). W przypadku nieobecności ucznia w szkole pozostawia je w sekretariacie 

szkoły.  

16.Nauczyciel egzaminator przygotowuje tematy i zadania na egzamin poprawkowy i dostarcza je 

do sekretariatu szkoły najpóźniej tydzień po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

17.Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: termin 

przeprowadzonego egzaminu, skład komisji, pytania egzaminacyjne, zwięzłą informację                    

o odpowiedziach ustnych ucznia oraz ustaloną przez komisję ostateczną ocenę egzaminu. Do 

protokołu dołącza się  pisemną pracę ucznia. 

18.Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

przystępuje do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

19.Uczeń, który z egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę niedostateczną lub nie zgłosił się na 

egzamin z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę                         

z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 6 części C. 

20.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, który nie kończy się na 

danym poziomie edukacyjnym, może się ubiegać o promocję do klasy programowo wyższej z 

jedną oceną niedostateczną. 

21. Najpóźniej w dniu następnym po niezdanym egzaminie rodzice ucznia niepełnoletniego lub 

uczeń pełnoletni składają podanie wraz z uzasadnieniem o promocję z jedną oceną niedostateczną 

do klasy programowo wyższej( nie złożenie podania równoznaczne jest z powtarzaniem klasy). 

22. O promocji z jedną ocena niedostateczną decyduje Rada Pedagogiczna. 

23.Rodzice mają obowiązek skontaktować się ze szkołą w sprawie wyniku egzaminu 

poprawkowego oraz w sprawie decyzji Rady Pedagogicznej. 

 

Część B 

Zasady i tryb ustalania oceny z zachowania 

 

I. Skala ocen i ogólne zasady ich wystawiania 

 

1. Wprowadza się następującą skalę ocen semestralnych i końcoworocznych zachowania: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 
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d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

 

2. Ocena z pierwszego półrocza może mieć wpływ na ocenę  końcoworoczną. 

3. Oceny z przedmiotów nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

4. Wychowawca przy wystawianiu oceny z zachowania zobowiązany jest do: 

a) zasięgnięcia opinii nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów ucznia; 

b) uwzględnienia samooceny dokonywanej przez uczniów; 

c) uwzględnienia stosunku do obowiązków szkolnych (frekwencja na zajęciach). 

 

5. Kryteria szczegółowe wystawiania ocen zachowania: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

 

II.  Kryteria ocen, charakterystyki uczniów 

 

Wzorowy 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą, który poprzez 

swoje zachowanie i aktywność na forum szkoły jest znany społeczności uczniowskiej i stanowi 

pozytywny wzór do naśladowania. 

2. Uczeń wzorowy jest zobowiązany do twórczego współudziału w co najmniej jednym                        

z wymienionych przedsięwzięć szkolnych lub klasowych: 

a) udział, jako reprezentanta szkoły w konkursach i zawodach pozaszkolnych, zakończonych 

zdobyciem nagrody, tytułu laureata lub finalisty, zakwalifikowanie się do następnego etapu, 

b) współorganizacja lub aktywny udział w imprezach ogólnoszkolnych lub środowiskowych, 

c) kierowanie organizacją imprez klasowych, 

d) aktywna praca w samorządzie szkolnym lub klasowym, 

e) organizacja pomocy koleżeńskiej, 

f) aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach proponowanych przez 

szkołę. 

3. Uczeń wzorowy ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwionej niebecności. 

 

Bardzo dobry  

 

1. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który wypełnia swoje obowiązki zapisane w Statucie 

Szkoły, wyróżnia się na forum klasy, szkoły, aktywnością naukową lub aktywnością na rzecz 
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społeczności szkolnej, dbałością o mienie szkolne oraz kulturą osobistą czyli: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, ma nie więcej niż trzy 

godziny nieusprawiedliwionej nieobecności, 

b) bierze udział, jako reprezentant klasy, w konkursach i zawodach szkolnych,  

c) osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,  

d) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko,  

e) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza nią), 

f) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 

g) jest współorganizatorem imprez klasowych,  

h) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, 

i) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński  

i życzliwy. 

 

 Dobry 

 

1. Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia swoje obowiązki zapisane w Statucie Szkoły i : 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, ma nie więcej niż 10 

godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 

b) stara się w miarę swoich możliwości uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce, 

c) chętnie i odpowiedzialnie podejmuje i wykonuje, zaproponowane mu prace na rzecz klasy                

i szkoły, 

d) dba o mienie klasy i szkoły, 

e) wyróżnia się kultura osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów                        

i pracowników szkoły, 

f) dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły. 

 

Poprawny 

 

1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia swe obowiązki statutowe, czyli: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji, ma nie więcej niż 20 

godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 

b) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce, 

c) jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,  

d) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,  

e) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,  

f) wywiązuje się z powierzonych mu prac. 

 

Nieodpowiedni 

 

1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków zapisanych w 

Statucie Szkoły, w szczególności: 

a) utrudnia prowadzenie lekcji,  

b) zdarza mu się zachowywać niekulturalnie, 

c) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i prac,  

d) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich aktywnego udziału, 

e) używa wulgarnych słów, kłamie, 
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f) pali papierosy, 

g) ma nie więcej niż  40 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych. 

 

Naganny 

 

1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełni jedno z poniższych wykroczeń: 

a) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom  

szkoły, 

b) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, 

c)  pije alkohol, używa lub rozprowadza narkotyki,  

d) dopuścił się wymuszenia pieniędzy lub kradzieży, 

e) wagaruje (ma powyżej 40 nieusprawiedliwionych godzin), 

f) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną w stosunku do innych osób, 

g) zachowuje się niekulturalnie, 

h) prezentuje negatywny stosunek do nauki. 

 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Nieobecność ucznia na lekcjach wynikająca z udziału w konkursach, olimpiadach, 

wycieczkach, zawodach i innych imprezach szkolnych i środowiskowych traktowane są jako 

obecność ucznia na zajęciach i oznaczana zostaje w dzienniku lekcyjnym literą z (zwolniony). 

Odpowiedzialność za ucznia ponosi nauczyciel opiekujący się nim. 

2. W przypadku wystawiania oceny z zachowania uczniowi kończącemu szkołę, wychowawca 

bierze pod uwagę zachowanie ucznia w ciągu wszystkich lat nauki w szkole.  

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

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

 

Część C 

Tryb odwoławczy od oceny. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice 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.  

2.  Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. 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. 

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

w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4 jest ostateczna   

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2015&qplikid=1#P1A329

