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Załącznik Nr 1 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

 

§ 1. 1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zakładają spójność z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania – PZO. 

3. Wdrożenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego ma na celu: 

1) dostarczenie nauczycielom informacji, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele założone  

w procesie dydaktycznym; 

2) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach uczniów; 

3) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

5) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

7) celem dokumentu jest określenie zasad, które ułatwią uczniowi opanowanie wiadomości 

oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, które realizowane są w szkolnych programach nauczania, a także pomagają 

rozpoznać uzdolnienia ucznia i stymulować jego rozwój intelektualny oraz przygotować do 

oceniania zewnętrznego poprzez stosowanie porównywalności ocen. 
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4. Zmian w WZO dokonuje Rada Pedagogiczna ZSCKR  po konsultacji z Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim na podstawie konsultacji wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli 

Rozdział 2 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

 

§ 2. 1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy: 

1) I półrocze od 1 września do 15 stycznia; 

2) II półrocze od 16 stycznia do 31 sierpnia. 

§ 3. 1. Do obowiązków nauczycieli wynikających z oceniania ucznia należy: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów; 

2) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania; 

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) określenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

2. Do obowiązków wychowawcy klasy wynikających z oceniania ucznia należy: 

1) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane i udostępniane: 

1) podczas pierwszego zebrania rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej; 

2) opublikowane na szkolnej stronie internetowej jako załącznik do Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania; 

3) w bibliotece szkolnej w formie papierowej; 

4) w trakcie konsultacji przedmiotowych z nauczycielem lub indywidualnych rozmów  

z wychowawcą klasy. 
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4. Nauczyciele w swoich przedmiotowych zasadach oceniania (PZO) określają  szczegółowo 

kryteria ocen. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja), 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, informują ucznia  

o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej  

i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym. 

§ 4. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

1) rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach oraz z realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę; 

2) formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

§ 5. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 
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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 mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć oraz poprzez udzielanie wskazówek do samodzielnego 

planowania własnego rozwoju; 

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

4) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

5) dostarczanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) 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. 

§ 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa  

w § 11 ust. 2 i § 32. ust. 1; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania  

i pisemnych prac uczniów. 
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§ 7. W ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględnia się: 

1) zasadę jawności ocen; 

2) zasadę częstotliwości i rytmiczności - uczeń jest oceniany na bieżąco; 

3) zasadę różnorodności związaną ze specyfiką przedmiotu i omawianych treści 

programowych; 

4) zasadę uzasadniania ocen w sposób określony w statucie szkoły; 

5) zasadę dostępności do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac dla ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) na zasadach określonych w statucie szkoły; 

6) zasadę różnicowania wymagań, polegającą na zróżnicowaniu stopnia trudności zadań 

skierowanych do ucznia i umożliwiających uzyskanie wszystkich ocen; 

7) zasada oceny ważonej: 

a) ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

ocena ta wynika z przeliczenia ocen cząstkowych według zasady wewnętrznej nauczyciela 

określonej w PZO; 

b) ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników oraz ilości ocen; 

c) do obliczania średniej ocen wlicza się oceny z zajęć dodatkowych, religii lub etyki.  

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na religię i etykę do średniej ocen wlicza się wyliczoną 

średnią z tych zajęć, a w przypadku, gdy ta średnia nie jest liczbą całkowitą, to wliczaną ocenę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

8) zasadę otwartości, związaną z możliwością modyfikacji i dostosowywania 

wewnątrzszkolnego oceniania w oparciu o wyniki poszczególnych klasyfikacji. 

§ 8. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza; 

b) roczne - na zakończenie roku szkolnego; 

c) końcowe - na zakończenie cyklu nauczania danych zajęć edukacyjnych, które są oceną roczną 

albo oceną uzyskaną na egzaminie poprawkowym lub sprawdzającym w ostatnim roku 
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nauczania danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku oceny zachowania - jest to ocena 

klasyfikacyjna na zakończenie cyklu kształcenia. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w WZO oraz oceny zachowania. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji 

śródrocznej. 

4. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali i 

w formach określonych w statucie szkoły; 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom  

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 

wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

6. W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

wspomagającego proces uczenia się ucznia z trudnościami w nauce w klasie integracyjnej. 

7. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub 

oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel wspomagającego proces uczenia się ucznia  

z trudnościami w nauce uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

§ 9. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 
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2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów są przedstawiane do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. Ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; 

2) na zebraniach ogólnych; 

3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

§ 10. 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację, w jakim stopniu uczeń opanował dany 

zakres materiału, a także przekazuje zalecenia do dalszej pracy. 

2. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub 

podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

§ 11. 1. Ocenianie z zajęć edukacyjnych opiera się na ustalaniu ocen bieżących  

i klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych). 

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący 6; 

2) stopień bardzo dobry 5; 

3) stopień dobry 4; 

4) stopień dostateczny 3; 

5) stopię dopuszczający 2; 

6) stopień niedostateczny 1. 

3. Ponadto w ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie w dzienniku 

lekcyjnym (dzienniku elektronicznym) następujących znaków: 

1) nb – nieobecny; 

2) np. – nieprzygotowany; 
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4) zw – zwolniony/zwolniona 

5) „+”, „-’’, „ / ‘’ - przy ocenach cząstkowych. 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. 

5. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w 

arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub ukończenia szkoły, stwierdzające odpowiednio: 

uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  

z wyróżnieniem. 

7. Absolwent, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 

na świadectwie ukończenia szkoły oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, zostaje 

wpisany do ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW. 

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

zachowania. 

§ 12. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia o ograniczonych możliwościach 

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

zaświadczeniu. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2 uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 13. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 

wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 
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zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia  

w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

§ 14. 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z 

realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię 

posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

§ 15. 1. Dyrektor szkoły zwalnia 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 do końca danego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki 

tego języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z 

nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§ 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 17. Sposobami sprawdzania postępów uczniów są: 

1) wypowiedzi ustne - przez co należy rozumieć odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela 

pytania zadawane ustnie lub pisemnie oraz rozmowę kierowaną, obejmujące materiał z trzech 

ostatnich jednostek lekcyjnych; 

2) wypowiedzi pisemne: 

a) kartkówka - krótka pisemna forma odpowiedzi pozwalająca w ciągu maksymalnie 15 minut 

sprawdzić stopień opanowania ostatnich 2 - 3 tematów; nie musi być zapowiadana, 
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b) sprawdzian - obejmujący partię materiału z jednego rozdziału, zapowiedziany przez 

nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin winien być odnotowany  

w dzienniku elektronicznym, 

c) praca klasowa lub test (sprawdzian diagnostyczny), obejmująca większą partię materiału 

określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, termin winien 

być odnotowany w dzienniku elektronicznym; 

3) praca i aktywność na lekcji; 

4) praca projektowa; 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji. 

§ 18. Liczbę prac pisemnych w półroczu ustalają nauczyciele przedmiotu. 

§ 19. 1. Uczeń nie może mieć więcej niż 2 prace klasowe w tygodniu. 

2. Prace kontrolne przeprowadza się z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) prace kontrolne są planowane i obowiązkowe: jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian 

może być przeprowadzony w ciągu jednego dnia; 

2) prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone, ocenione i przekazane uczniom do 

wglądu w terminie do dwóch tygodni od daty ich wykonania, a prace klasowe literackie  

z języka polskiego i języka obcego, opatrzone pisemną recenzją, nie później niż w trzecim 

tygodniu; 

3) przekładanie terminu prac kontrolnych możliwe jest tylko w wypadkach wyjątkowych, np. 

klasa późno wróciła z wycieczki; 

4) za zmianę terminu pracy kontrolnej i tym samym zwiększenie ilości prac w tygodniu 

konsekwencje ponoszą uczniowie; 

5) oceny z prac klasowych i testów wpisuje się do dziennika elektronicznego. 

§ 20. Uczeń może poprawiać negatywne wyniki w nauce w formie i terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

§ 21. W przypadku nieobecności ucznia z przyczyn losowych na zapowiadanych formach 

sprawdzania wiedzy i umiejętności, uczeń zobowiązany jest zaliczyć sprawdzian (pracę klasową 

lub test) w terminie 14 dni od powrotu do szkoły lub terminie ustalonym przez nauczyciela. 

§ 22. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych ustala nauczyciel w PZO. 
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Rozdział 3 

Wymagania edukacyjne 

 

§ 23. 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z uwzględnieniem specyfiki profilu 

kształcenia i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, zgodnie z 

zaleceniami. 

§ 24. 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) w stopniu wysokim opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone 

programem nauczania oraz wiedzy wykraczającej poza ten program, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

d) prowadzi własne prace badawczo-twórcze, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu 

regionalnym. W przypadku konkursów i olimpiad zawodowych i innych, kwalifikując się do 

finału na szczeblu ogólnokrajowym; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana, wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska oraz bronić swoich poglądów 

odpowiednio je argumentując; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

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

teoretyczne i praktyczne, 

c) potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie określonym przez nauczyciela przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c) wykazuje zainteresowanie i aktywność na lekcjach; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu materiału przewidzianego programem nauczania danego 

przedmiotu na poziomie podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w trakcie dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe z niewielkim stopniem trudności, 

c) przejawia gotowość do współpracy z nauczycielem w procesie dydaktycznym; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania danego 

przedmiotu na poziomie podstawowym dla danej klasy, a braki w wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

§ 25. Ocenę z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych ustalają nauczyciele prowadzący 

zajęcia w porozumieniu z opiekunami tych praktyk lub przedstawicielami zakładów,  

w których praktyki się odbywają; uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia praktyczne lub praktyki, 

może być niesklasyfikowany zgodnie z Regulaminem Szkolenia Praktycznego. 

§ 26. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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Rozdział 4 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć 

edukacyjnych 

 

§ 27. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

§ 28. 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień  

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 

równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych. 

3. Skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych. 

§ 29. 1. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciele przedmiotu 

wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w § 28 ust. 2 

prośba ucznia zostaje odrzucona. 

3. Uczeń, spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań. 

4. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

5. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
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Rozdział 5 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

 

§ 30. 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej  

w przedmiotowych zasadach oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, 

śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). 

 

Rozdział 6 

Ocena zachowania ucznia 

 

§ 31. 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając 

specyfikę zespołu klasowego. 

3. 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. 

§ 32. 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 
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5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Przy ocenie zachowania ucznia punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje 

„awansem” na początku roku szkolnego - bez względu na to, jaką ocenę zachowania uczeń 

uzyskał w poprzednim roku. Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę: 

1) pilność i systematyczność ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych: 

a) czynniki pozytywne (podwyższające ocenę powyżej dobry) - 

-  sumienność w nauce i innych obowiązkach, 

-  w terminie usprawiedliwione dni i godziny nieobecności (do 7 dni), 

-  przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność), 

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, 

zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach przedmiotowych), 

-  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

- systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne (brak spóźnień  

i nieusprawiedliwionych nieobecności); 

b) czynniki negatywne (obniżające ocenę poniżej dobrej) 

-  wysoka absencja, w tym: 20 godzin nieusprawiedliwionych - ocena poprawna, 30 godzin 

nieusprawiedliwionych - ocena nieodpowiednia; 40 godzin nieusprawiedliwionych - ocena 

naganna; 

c) czynniki dodatkowe: 

-  jeżeli uczeń opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia nie może uzyskać oceny wyższej 

niż dobra nawet wtedy, gdy w innych zakresach jest wzorowy; 

2) ocena przestrzegania przez ucznia zasad kulturalnego zachowania się: 

a) czynniki pozytywne: 

-  uczciwość w życiu codziennym, 

-  reagowanie na zło, 

-  poszanowanie godności własnej i innych, 
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-  dbałość o kulturę słowa i języka, 

-  troska o własne zdrowie (nieuleganie nałogom), 

-  dbałość o estetykę własnego wyglądu; 

b) czynniki negatywne: 

-  celowe i świadome naruszanie wymienionych czynników pozytywnych; 

3) ocena stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego oraz jego 

aktywność na forum klasy lub szkoły: 

a) czynniki pozytywne: 

-  wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych, 

-  poszanowanie ludzkiej pracy, 

-  troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne, 

-  udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

-  współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego, 

-  życzliwy stosunek do kolegów i nauczycieli, 

-  pomoc kolegom w nauce, 

-  troska o zdrowie kolegów, pomoc innym w zwalczaniu nałogów; 

b) czynniki negatywne: 

-  celowe i świadome naruszanie wyżej wymienionych czynników pozytywnych, 

-  postawa egoistyczna, 

-  lekceważenie zespołu, celowe unikanie podejmowania działań na rzecz zespołu, 

-  niewywiązywanie się z obowiązków podjętych lub przydzielonych przez zespół. 

§ 33. 1. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocenę zachowania wystawia 

wychowawca. 

2. Ustaloną dla ucznia ocenę zachowania można podwyższyć o jeden stopień za 

systematyczny i aktywny udział w zajęciach nadobowiązkowych oraz za wzorowe lub bardzo 
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dobre pełnienie funkcji w organizacjach działających na terenie szkoły, pamiętając o zapisie w 

§ 32 ust. 2 pkt 1 lit. c. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (próba kradzieży, 

chuligaństwo, akty wandalizmu) można uczniowi wystawić ocenę naganną. 

5. 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 albo opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Rozdział 7 

Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

(półroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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. 

§ 35. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję. 

2. Powołana przez dyrektora szkoły komisja: 

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

b) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, 

b) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)  

i przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. Termin ustalenia rocznej oceny zachowania w trybie odwołania się ucznia lub rodziców 

(prawnych opiekunów) wynosi 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

§ 36. 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

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

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

poprawkowego. 

 

Rozdział 8 

Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

 

§ 37. 1. 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. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

powodu absencji. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego 

ucznia rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale 

wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku 

usprawiedliwień nieobecności. 

§ 38. 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
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obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora szkoły na zmianę 

profilu kształcenia, w celu wyrównania różnic programowych. 

2. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu 

sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 39. 1. Egzamin klasyfikacyjny z pierwszego półrocza powinien odbyć się po uzgodnieniu  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) do końca marca. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z drugiego półrocza przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 40. 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć 

obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę 

zadań praktycznych. 

3. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej absencji, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. 

5. W skład komisji, o której mowa w ust. 4, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

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

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

§ 41. 1. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną. 
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2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, pisemne prace egzaminu 

oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

4. Sposób udostępniania dokumentacji określa statut szkoły. 

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

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

przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 9 

Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

 

§ 43. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej albo języka regionalnego, może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

§ 44. 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych zajęć obowiązkowych, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

§ 45. 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

§ 46. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

§ 47. 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym. 

2. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami  

w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Indywidualnym 

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). 

§ 48. 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin; imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, 

zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. W treści 

protokołu z egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego podaje się „ustaloną ocenę” lub 

„ustaloną ocenę z uzasadnieniem”. 

§ 49. 1. 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. 

2. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

Rozdział 10 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 



22 
 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 2 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w 

formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej szkoły, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 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 lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne w danej szkole lub nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

§ 51. 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w § 50. ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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§ 53. Przepisy § 50 - § 52 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

Rozdział 11 

Egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

§ 54. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza 

wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach. 

§ 55. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie określony jest w odrębnych 

przepisach. 

2. Egzamin przeprowadzany jest dla: 

1) uczniów szkół branżowych I i II stopnia i techników; 

2) absolwentów szkół branżowych I i II stopnia i techników; 

4) osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze 

świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół 

ponadpodstawowych; 

5) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

3. Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, 

które ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata 

kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

Rozdział 12 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

 

§ 56. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 
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2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  

z wyróżnieniem. 

§ 57. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wydaje zaświadczenie 

dotyczące przebiegu nauczania. 

§ 58. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

§ 59. 1. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw promocyjnych, 

świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw, dyplomów 

zawodowych oraz zaświadczeń. 

§ 60. 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 

prowadzonej przez szkołę. 

2. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, 

zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji 

okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. 

4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

5. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. 

6. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

7. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

§ 61. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkół; 
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2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

§ 62. Świadectwo z wyróżnieniem uczeń realizujący obowiązek nauki w formie edukacji 

domowej uzyskuje poprzez otrzymanie średniej ocen 4,75 z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

Rozdział 13 

Ewaluacja WZO 

 

§ 63. 1. Corocznie rada pedagogiczna analizuje funkcjonowanie WZO w celu dokonania,  

w przypadku wystąpienia takich potrzeb, niezbędnych poprawek. 

2. Poprawek dokonuje się w sierpniu każdego roku podczas rady pedagogicznej na 

podstawie oceny realizacji zadań postawionych przed uczestnikami procesu dydaktycznego  

w regulacjach WZO za rok poprzedni oraz na bieżąco zgodnie ze zmianami w przepisach prawa 

oświatowego. 

3. Ustala się, że WZO poddane zostaną procedurze monitorowania i oceniania, zwłaszcza w 

następujących obszarach: 

1) czy słuchacze zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów; 

2) czy ocenianie jest systematyczne i terminowe; 

3) czy nauczyciele stosują procentową skalę oceniania; 

4) czy uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) mają do wglądu prace pisemne; 

5) czy metody oceniania są zrozumiałe dla uczniów. 

§ 64. Informacja o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania: 

1) wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)  

z WZO na spotkaniu organizacyjnym na początku roku szkolnego w klasie pierwszej; 

2) WZO jest do wglądu u wychowawców oraz pedagoga szkolnego, a także w bibliotece 

szkolnej. 

 


