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CEL  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA 

§ 1.  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) wspieranie kariery ucznia,  

2) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,  

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

4) ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy,  

5) ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

i kierowania się nimi we własnym działaniu,  

6) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

7) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych 

i negatywnych.   

8) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) bieżącej informacji o postępach ich 

dzieci (podopiecznych) o trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia,  

9) gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnienie przez nauczycieli 

poziomu i postępów, osiągniętych przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania dla 

rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach,  

10) dostarczanie nauczycielom  informacji o realizacji założonych celów kształcenia 

i wychowania,  

11) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod w pracy 

dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej,  

12) budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawalnych potrzeb.   

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania   

2) poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności,  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,   



ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIE UCZNIÓW W TECHNIKUM NR 3 W LUBLIŃCU  

  

  

  

  

4/25  

  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych  uzdolnieniach ucznia.  

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;   

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia;   

3) 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 potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;   

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

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 wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;   

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.   

ORGANIZACJA OCENIANIA  

§ 2 .   

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

3) śródroczne i roczne,  4) końcowe.  

2. 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.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej,   

2) końcowej.  
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5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w Zasadach Wewnątrzszkolnego 

Oceniania - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 

w ostatnim tygodniu I półrocza.( w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną).  

6a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

7. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 3 ust. 1 

i §13 ust. 1.  

8. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych, na dwa tygodnie przed zakończeniem 

półrocza i miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.  

9. 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.  

§3.  

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 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  

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–5.   

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.  

1 pkt 6.   

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych  ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
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klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocje do klasy 

programowo wyższej.  

4a W przypadku nieobecności nauczyciela oceny, o których mowa w ust.4 wystawia 

wychowawca lub inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem.  

5a Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

w przypadkach określonych w przepisach.  

6. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas określony w tej 

opinii.  

8. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej, rocznej oceny z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.  

9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, spełniającej warunki, o których mowa 

w art.71b ust.3b ustawy o Systemie Oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 

dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.10.  

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

„zwolniona”.  

12. 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.   

13. 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.  
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§ 4.  

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ustnie informuje 

uczniów o:   

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania,  

§ 5.   

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego na zebraniu klasowym informuje 

rodziców (prawnych opiekunów) o:   

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

§ 6.   

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów informują uczniów w formie ustnej 

w terminie do 15 września o:  

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,   

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,   

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, fakt ten odnotowują w dzienniku 

lekcyjnym   

§ 7 .   

Informacje na temat bieżących postępów w nauce uczniów są przekazywane rodzicom przez 

wychowawcę klasy w czasie spotkań ogólnych i indywidualnych z rodzicami (opiekunami 

prawnymi). Spotkania te odbywają się w zależności od potrzeb.  

§ 8.   

Zestawy wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania z poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

(kryteriów oceniania) z wszystkich przedmiotów opracowane przez zespoły przedmiotowe 

dostępne są w bibliotece szkolnej dla wszystkich zainteresowanych, zaś nauczyciele 

udostępniają je na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu całego roku.   

§ 9.   
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1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, lub kończy szkołę, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 

oraz § 13 ust. 4.  

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 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 programem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej   

§ 10.  

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 9, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę .  

§ 11.  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem.  

2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat 2.lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa 

w przepisach. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

§ 12.   

Ocena roczna uzyskana przez ucznia z danych zajęć edukacyjnych jest wynikiem całorocznej 

pracy nad powiększeniem swej wiedzy i umiejętności. Wyraża stopień osiągnięcia celów 

edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej i programie nauczania dla danego 

poziomu i przedmiotu. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w tym 

okresie. Ustalając dla ucznia ocenę końcową nauczyciel uwzględnia wyniki uzyskane 

w klasyfikacji śródrocznej.   

§ 13 .   

1. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe  
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2) bardzo dobre  

3) dobre  

4) poprawne  

5) nieodpowiednie  

6) naganne z zastrzeżeniem ustępu 2a.  

2. Przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia się w szczególności :  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość 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.  

2a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

4. Zachowanie uczniów określa się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem 

wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów 

tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: swojej, innych nauczycieli, 

uczniów lub członków społeczności szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza 

liczbę przyznawanych punków w danej kategorii. Suma punktów  zamieniona jest na 

ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.   

  
LP  KATEGORIA   ILOŚĆ 

PUNKTÓW   
CHARAKTERYSTYKA  

1.  Stosunek do 

nauki  

  

4  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne.  

3  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki dobre.  

2  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki przeciętne.  

1  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie.  



ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIE UCZNIÓW W TECHNIKUM NR 3 W LUBLIŃCU  

  

  

  

  

10/25  

  

0   W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki bardzo niskie, nie wykazuje 

zainteresowania nauką i poprawa ocen, lekceważy obowiązek szkolny.  

2.  Frekwencja  4  Uczeń nie ma godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych.  

3  Liczba  opuszczonych, nieusprawiedliwionych  godzin do 10%  

2  Liczba  opuszczonych, nieusprawiedliwionych  godzin od 11% do 15%  

1  Liczba  opuszczonych, nieusprawiedliwionych  godzin od 16% do 20%  

 

  0  Liczba godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych przekracza  20%  

3.  Kultura 

osobista  

  

4  Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i 

dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do 

otoczenia. Dba o honor  i tradycje szkoły, podkreśla uroczystym 

strojem święta państwowe i  uroczystości szkolne.   

3  Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie, nie 

zapanował nad emocjami, użył niecenzuralnego słownictwa w 

rozmowie lub dyskusji – sytuacje takie zostały udokumentowane.  

2  Zdarzyło się (3-4 razy), że uczeń zachował się nietaktownie, nie 

zapanował nad emocjami, użył niecenzuralnego słownictwa w 

rozmowie lub dyskusji – sytuacje takie zostały udokumentowane.  

1  Zdarzyło się wiele razy (więcej niż 4), że uczeń zachował się 

nietaktownie, nie zapanował nad emocjami, użył niecenzuralnego 

słownictwa w rozmowie lub dyskusji – sytuacje takie zostały 

udokumentowane.  

0  Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie 

stara się  o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, 

obraża innych, niewłaściwie odnosi się do nauczycieli i pracowników  

szkoły – sytuacje takie zostały udokumentowane.  

4.  Sumienność i 

poczucie 

odpowiedzialn 

ości  

4  Uczeń  zawsze dotrzymuje ustalony terminów (zwrot książek do 

biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień, zawiadomień  dla 

rodziców , zobowiązań wobec  wychowawców, nauczycieli i 

kolegów), Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań oraz 

podejmowanych dobrowolnie prac i zadań.  

3  Zdarza się(1-2 razy),, że uczeń nie dotrzymał  ustalonych terminów, 

podejmuje dobrowolne zadania i dobrze się z nich wywiązuje.  
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2  Zdarza się(3-4 razy),, że uczeń nie dotrzymał  ustalonych terminów, 

rzadko podejmuje dobrowolne zadania, ale dobrze się z nich 

wywiązuje.  

1  Zdarza się(więcej niż 4 razy), że uczeń nie dotrzymał  ustalonych 

terminów, rzadko podejmuje dobrowolne zadania, ale dobrze się z nich 

wywiązuje.  

0  Uczeń notorycznie nie dotrzymuje  ustalonych terminów, nie wykonuje 

powierzonych mu zadań, nie podejmuje żadnych dobrowolnych 

zobowiązań.  

 

5.  Postawa 

społeczna 

ucznia  

  

4  W codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje 

na dostrzeżone przejawy  zła, szanuje godność własną i innych osób, 

swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych, a także 

mienia publicznego i własności prywatnej, służy pomocą nie tylko w 

nauce, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz  grupy ,  

godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. Uczeń podczas 

uroczystości szkolnych posiada odpowiedni strój: biała koszula/bluzka, 

długie spodnie/spódnica.   

3  Zdarzyło się( 1-2 razy), że uczeń  postąpił niezgodnie z zasadą 

uczciwości w stosunkach międzyludzkich  lub nie zareagował na 

ewidentny przejaw zła, uchybił  godności własnej lub innej osoby, nie 

wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej i naraził 

na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił 

pomocy koledze. Uczeń nie unika pracy na rzecz zespołu szkolnego, 

klasowego , czy grupy rówieśniczej. Zdarzyło się ( 1-2 razy) że uczeń 

podczas uroczystości szkolnych nie posiadał odpowiedniego stroju: 

biała koszula/bluzka, długie spodnie/spódnica.  

2  Zdarzyło się( 3-4 razy), że uczeń  postąpił niezgodnie z zasadą 

uczciwości w stosunkach międzyludzkich  lub nie zareagował na 

ewidentny przejaw zła, uchybił  godności własnej lub innej osoby, nie 

wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej i naraził 

na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił 

pomocy koledze. Uczeń nie unika pracy na rzecz zespołu szkolnego, 

klasowego , czy grupy rówieśniczej. Zdarzyło się ( 3-4 razy) że uczeń 

podczas uroczystości szkolnych nie posiadał odpowiedniego stroju: 

biała koszula/bluzka, długie spodnie/spódnica.  
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1  Zdarzyło się( więcej niż 4 razy), że uczeń  postąpił niezgodnie z zasadą 

uczciwości w stosunkach międzyludzkich  lub nie zareagował na 

ewidentny przejaw zła, uchybił  godności własnej lub innej osoby, nie 

wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej i naraził 

na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił 

pomocy koledze. Uczeń nie unika pracy na rzecz zespołu szkolnego, 

klasowego , czy grupy rówieśniczej. Zdarzyło się (więcej niż 4 razy) że 

uczeń podczas uroczystości szkolnych nie posiadał odpowiedniego 

stroju: biała koszula/bluzka, długie spodnie/spódnica.  

  0  Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadami  uczciwości, uczeń jest 

obojętny wobec przejawów zła,  prowokuje sytuacje, które mogą 

negatywnie wpływać na postawę innych, nie szanuje godności własnej 

i innych, nie widzi potrzeby szanowania pracy lub własności, unika lub 

odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz grypy 

(społeczność szkolna, klasowa,  grupa rówieśnicza). Uczeń podczas 

uroczystości szkolnych nie posiadał odpowiedniego stroju: biała 

koszula/bluzka, długie spodnie/spódnica. W czasie imprez szkolnych 

zachowywał się niekulturalnie  

6.  Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa  

4  Uczeń zawsze przestrzega zasad, prawidłowo reaguje na występujące 

zagrożenia,  przestrzega nakazów  zawartych w statucie ZSZ w 

Lublińcu oraz zarządzeń Dyrektora szkoły dotyczących  

bezpieczeństwa.  

3  Zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń uchybił zasadom bezpieczeństwa, 

czy zlekceważył zagrożenie – przyczyną takiego postępowania był brak 

świadomości, iż jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) 

zagrożenie   nie  tylko jego samego ale i innych osób.   

Natomiast zawsze reaguje na uwagi.   

2  Zdarzyło się ( 3-4 razy), że uczeń uchybił zasadom bezpieczeństwa, 

czy zlekceważył zagrożenie – przyczyną takiego postępowania był brak 

świadomości, iż jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) 

zagrożenie   nie  tylko jego samego ale i innych osób.   

Natomiast zawsze reaguje na uwagi.  

  1  Zdarzyło się (więcej niż 4 razy), że uczeń uchybił zasadom 

bezpieczeństwa, czy zlekceważył zagrożenie – przyczyną takiego 

postępowania był brak świadomości, iż jego postępowanie może 

spowodować (lub powoduje) zagrożenie   nie  tylko jego samego ale 

i innych osób.. Rzadko reaguje na uwagi.  

  0  Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla siebie i innych,  prowokuje 

niebezpieczne sytuacje i nie zmienia swojej postawy mimo zwracania 

uwag.  

  

5. Wprowadzenie  dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:  
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1) udział w  akcjach wolontariatu ( 3 wyjścia w półroczu) - 1 pkt  

 ( opinia przewodniczącego wolontariatu)  

2) prace na rzecz szkoły/ klasy ( minimum 3 w półroczu ) – 1 pkt, (opinia opiekuna 

samorządu uczniowskiego)  

3) reprezentowanie szkoły na konkursach pozaszkolnych ( minimum 2 w półroczu) –  

1 pkt,   

4) szczególne osiągnięcia na konkursach/ olimpiadach/ zawodach pozaszkolnych (od 

szczebla wojewódzkiego w górę) – 2 pkt.  

5) i inne, 6. Wprowadzenie punktów ujemnych za szczególne naruszenie Statutu 

szkoły:  

1) każdorazowe zgłoszone do wychowawcy i odnotowane przez niego 

w dokumentacji klasy palenie papierosów,  samowolne opuszczenie terenu szkoły 

przez ucznia – 1 pkt,  

2) każdorazowe zgłoszone do wychowawcy i odnotowane przez niego wulgarne 

zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły czy innego ucznia – 1 pkt,   

3) zgłoszone do wychowawcy i odnotowane przez niego w dokumentacji klasy  

naganne zachowanie ucznia, które stworzyło zagrożenie dla niego samego czy 

innych  - 2 pkt,  

4) każdorazowe pisemne upomnienie wychowawcy klasy – 1 pkt,   

5) nagana Dyrektora szkoły – 2 pkt.   

  

§ 14.  

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna zachowania wystawiana jest przez wychowawcę klasy 

po konsultacji z uczniami danej klasy dokonanej w formie pisemnej i ustnej oraz z 

zainteresowanym uczniem, a także po konsultacji z nauczycielami. Wykaz 

proponowanych ocen zachowania wychowawca przedstawia nauczycielom na 7 dni przed 

konferencją klasyfikacyjną.  Nauczyciele zgłaszają opinie dotyczące ocen w terminie do 3 

dni przed klasyfikacją. Brak uwag ze strony nauczycieli oznacza akceptację 

proponowanych ocen.  

2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest 

ostateczna.   

§ 15.  

1. Ocena klasyfikacyjna roczna zachowania wystawiana jest przez wychowawcę klasy po 

konsultacji z uczniami danej klasy dokonanej w formie pisemnej i ustnej oraz 

z zainteresowanym uczniem, a także po konsultacji z nauczycielami.   

2. Wykaz proponowanych ocen zachowania wychowawca przedstawia nauczycielom na 14 

dni przed konferencją klasyfikacyjną.   

3. Nauczyciele zgłaszają opinie dotyczące ocen w terminie do 10 dni przed klasyfikacją. 

Brak uwag ze strony nauczycieli oznacza akceptację proponowanych ocen przez 

nauczycieli.   
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4. Wychowawca przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

zachowania. 5. Wychowawca ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowanie na 3 dni 

przed konferencją klasyfikacyjną zastrzeżeniem § 36.  

§ 16.  

 Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 36.  

PROCEDURA OCENIANIAZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

§ 17.  

1. W ZSZ obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 1) formy 

ustne:  

a) odpowiedź z materiału bieżącego,  

b) wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność),  

c) recytacja,  

2)formy pisemne:  

a) praca klasowa,  

b) sprawdzian,  

c) kartkówka,  

d) zadanie domowe,  

e) dyktando (pisanie ze słuchu),  

f) test,  

3) inne formy (pośrednie):  

a) referat,  

b) własna twórczość, 4)formy sprawnościowe:  

a) prace plastyczne,  

b) ćwiczenia praktyczne.  

2. W dzienniku lekcyjnym na stronie przedmiotowej nauczyciel zaznacza skrótem „np.” 

oraz datą zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych.  

3. Brak zeszytu i podręcznika nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym pionową kreską, 

a w razie ponownego stwierdzenia w/w braku wpisuje ocenę niedostateczną.  

4. Nauczyciel na stronie przedmiotowej w dzienniku lekcyjnym opisuje skrótem na jakiej 

podstawie wystawiono dane oceny cząstkowe. Tak opisane oceny ułatwią wychowawcy 

udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o ocenach cząstkowych ucznia.  

5. W Technikum nr 3 obowiązuje średnia ważona. Oceny śródroczne wyznacza się 

obliczając średnią ważoną n liczb  ( liczby te to wszystkie oceny cząstkowe ucznia) 

z odpowiadającymi im wagami  według wzoru:   
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6. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

w hierarchii ocen.    

Forma sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  Waga oceny  

Sprawdzian  10  

Wypracowanie  10  

Mapa   10  

Ćwiczenia projektowe  10  

Konkurs (etap wojewódzki)  10  

Kartkówka   8  

Odpowiedź   8  

Zielnik  8  

Projekt  8  

Badania marketingowe (ankiety)  8  

Dyktando  7  

Lektura  7  

Praca na lekcji  6  

Praca domowa  5  

Aktywność  5  

Recytacja  5  

Prasówka  5  

Aktywność pozalekcyjna (konkurs, zawody itp.)  5  

7. Nieobecność ucznia na zapowiedzianej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności 

nauczyciel odnotowuje  w dzienniku elektronicznym zapisem „nb”.  
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8. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności ma 

obowiązek ją napisać w terminie 2 tygodni od dnia sprawdzianu, w przeciwnym wypadku 

nauczyciel w dzienniku elektronicznym wpisuje „0”.  

9. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco:  

  

POWYŻEJ 5,5  celujący  

4,6 -5,5   bardzo dobry   

3,6 - 4,59   dobry   

2,6 - 3,59   dostateczny   

1,5 - 2,59   dopuszczający   

1.0 -1.49  niedostateczny   

 

§ 18.   

1. W zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie uczestniczą tylko ci uczniowie 

niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej 

w terminie nie później niż do końca września co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci 

uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec 

udziału w zajęciach w terminie nie później niż do końca września, w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się zgłoszenie w trakcie roku szkolnego.  

1a Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.  

§ 19.   

Ilość i jakość form sprawdzania wiedzy i umiejętności uzależniona jest od specyfiki 

przedmiotu i ilości godzin w tygodniu, przy czym obowiązuje zasada, że powinny to być co 

najmniej cztery różne formy i minimum cztery oceny bieżące w ciągu półrocza. Oceny są 

jawne i na życzenie ucznia bądź rodzica winny zostać krótko umotywowane ustnie.   

§ 20.   

W szkole obowiązują następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów wiedzy 

i umiejętności:  

1. Każdy sprawdzian z partii materiału przekraczającej trzy jednostki lekcyjne powinien być 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika lekcyjnego pod 

odpowiednia datą. W sprawdzianach obejmujących większy zakres materiału, uczeń 

powinien uzyskać na ocenę:  

1) dopuszczającą –za 31-49 % ogólnej liczby punktów   

2) dostateczną –50 -75%  

3) dobrą -76 -89 %  

4) bardzo dobrą –90 -100 % 5) celującą-powyżej 100%  

Nauczyciel może skalę oceniania dostosować do wymagań egzaminów maturalnych lub 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  
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2. Liczba sprawdzianów nie może być większa niż jeden w ciągu dnia i dwa w ciągu 

tygodnia. Trzeci sprawdzian może się odbyć w sytuacji gdy dotyczy języka obcego 

pisanego tylko przez grupę uczniów,  

3. Kartkówki z bieżącego materiału (trzy ostatnie jednostki lekcyjne) nie muszą być 

zapowiadane, powinny trwać nie dłużej niż 15 min i nie krócej niż 5 min. Ilość i rodzaj 

pytań powinna być dostosowana do czasu trwania kartkówki, nie powinna być większa 

jednak niż 5 pytań,  

4. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian powinien określić nie tylko zakres materiału, ale 

także jaką formę sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie stosował (np. test, zadania, 

pytania teoretyczne, itp.).  

5. Sprawdzian powinien zostać oceniony w ciągu dwóch tygodni i udostępniony uczniom do 

wglądu; w przypadku wypracowania klasowego z języka polskiego termin ten wynosi 

trzy tygodnie,   

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

1) 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.  

2) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom 

(opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub 

indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.  

3) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć 

zestaw pytań.  

4) Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, 

a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor 

szkoły.  

5) Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy 

powinien ją uzasadnić. Zabrania się wynoszenia z siedziby szkoły prac, 

fotografowania i kopiowania.  

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany ustalić z uczniami do 15 września formy poprawiania 

ocen niedostatecznych ze sprawdzianów.  

8. Uczeń jest zobowiązany do obecności na zapowiadanych sprawdzianach; jedynie choroba 

lub inny poważny wypadek losowy może usprawiedliwić jego nieobecność  

(zaświadczenie lekarskie, usprawiedliwienie rodziców lub pełnoletniego ucznia),  

9. Uczeń, któremu usprawiedliwiono nieobecność na sprawdzianie ma prawo jednokrotnie 

zaliczyć zaległy sprawdzian w formie wyznaczonej przez nauczyciela, w przeciwnym 

wypadku uczeń otrzymuje z tego sprawdzianu ocenę niedostateczną. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie (chyba, że jego nieobecność została usprawiedliwiona) ma obowiązek 

napisać go (w przypadku wychowania fizycznego przystąpić do sprawdzianu) w terminie  

2 tygodni od dnia sprawdzianu, w przeciwnym wypadku otrzymuje z niego ocenę 

niedostateczną.  

10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek jego poprawy 

w ciągu 2 tygodni od daty oddania pracy w formie wyznaczonej przez nauczyciela lub 

w terminie przez niego ustalonym; nie dotyczy to dyktand i kartkówek.  
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11. Na tydzień przed roczną konferencją klasyfikacyjną nie przeprowadza się żadnych 

sprawdzianów wiedzy.  

12. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są archiwizowane przez 

cały cykl kształcenia.   

13. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji z określonego przedmiotu raz 

w półroczu przy 1 godzinie na tydzień danego przedmiotu oraz dwa razy w półroczu przy 

2 i więcej godzinach danego przedmiotu na tydzień. Uczeń może skorzystać z numerka 

ochronnego.  

§ 21.  

1. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i miesiąc przed roczną uczeń i jego rodzice 

(opiekunowie prawni) muszą zostać poinformowani przez wychowawcę o przewidywanych 

 dla  ucznia  ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

2. O przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania 

wychowawca ustnie informuje się uczniów na tydzień przed klasyfikacją.  

3. Informacje na temat przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej oceny 

zachowania powinny być przekazane przez wychowawcę klasy na spotkaniu ogólnym 

z rodzicami (opiekunami prawnymi) na tydzień przed klasyfikacją, z zastrzeżeniem 

ust.1. Fakt ten winien być odnotowany przez wychowawcę w dokumentacji 

wychowawcy i potwierdzony podpisem obecnych na spotkaniu rodziców.  

4. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących w terminie i formie ustalonej przez 

nauczyciela, z uwzględnieniem § 20 Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

§ 22.   

Informację o zagrożeniu oceną niedostateczną przekazuje wychowawca klasy, na podstawie 

wpisów nauczycieli uczących w danej klasie. Uczeń jest zobowiązany na prośbę 

wychowawcy przekazać informacje o konieczności zgłoszenia się rodzica (opiekuna 

prawnego) na rozmowę, z której sporządza notatkę opatrzoną podpisem rodzica. 

W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie zgłosi się do szkoły w ciągu dwóch dni, 

wysyła informację listem poleconym. Rodzic (opiekun prawny) pisemnie potwierdza 

przyjęcie do wiadomości informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną.   

§ 23.   

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, 

a ocenę zachowania –wychowawca klasy.   
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2. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, z religii i etyki są wliczane do średniej ocen 

ucznia, nie mają jednak wpływu na promocję do klasy programowo wyższej oraz 

ukończenie szkoły.   

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej wlicza się także 

roczne lub końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.   

§ 24.   

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w czasie klasyfikacji śródrocznej ma obowiązek 

zaliczyć materiał danego okresu (uzupełnić braki) w formie i terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.  

  

PROCEDURY EGZAMINACYJNE EGZAMIN POPRAWKOWY NA 

KAŻDYM POZIOMIE EDUKACYJNYM  

§ 25 .   

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

§ 26.   

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

zplastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych.  

§ 27.  

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, 

zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.  

§ 28.   

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, o czym pisemnie zostają poinformowani rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.  

§ 29.   
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Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:   

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

przewodniczący komisji;   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

§ 30.  

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.  

§ 31.   

1. 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,  4) imię i nazwisko ucznia,   

5) zadania egzaminacyjne,   

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną .  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Na pisemny 

wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w siedzibie szkoły w terminie 

określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do 3 dni .  

§ 32.  

Termin zgłoszenia zastrzeżeń do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna.  

§ 33.   

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 niż do końca września.   
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§ 34.  

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA OCENĘ 

WYŻSZĄ  

  

§ 35   

uchylony  

§ 36.  

uchylony  

§ 37.  

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, o których mowa w ust. 1, 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:   

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. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa, przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej.   

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.   
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6. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.   

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.   

8. W skład komisji, o której mowa w ust 3 pkt 1wchodzą:   

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

przewodniczący komisji;   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.   

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 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 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.   

10. W skład komisji, o której mowa w ust 3 pkt 2 wchodzą:   

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

przewodniczący komisji;   

2) wychowawca oddziału;   

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;   

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;   

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  6) przedstawiciel samorządu 

uczniowskiego;  7) przedstawiciel rady rodziców.   

11. Komisja, o której mowa w ust 3 pkt 2 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.   

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:   

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;   

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;   

4) imię i nazwisko ucznia;  5) zadania sprawdzające;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   

13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego.   

14. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust 3 pkt 3 sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:   

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;   
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2) termin posiedzenia komisji;   

3) imię i nazwisko ucznia;   

4) wynik głosowania;   

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.   

15. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen.  

16. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, 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, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 25.    

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

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami.  

18. Przepisy ust. 1-17 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.   

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  

§ 38.  

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

obowiązkowych i dodatkowych, 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. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę większością 

głosów na egzamin klasyfikacyjny obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem:  

a) pozytywnej opinii wychowawcy klasy,  

b) pozytywnej opinii pedagoga szkolnego.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki,  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
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6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania.  

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust.8.  

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

8a Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewiduje 

prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.   

9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania        

i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z praktyki zawodowej.  

§ 39.   

Termin (terminy) egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza na piśmie Dyrektor Szkoły po 

uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), przy czym 

przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno -wychowawczych.   

§ 40.  

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 38 ust. 2-3 przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:  

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,  

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.  

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 38 ust. 4, pkt 2, przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;   

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.   

2a W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym 

mowa w   ust 4 pkt 2 dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka 

obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału 

w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje 

w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej 

szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

3. Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 38 ust. 4, pkt 2, oraz 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

§ 41.   
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1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 1) 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;   

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;   

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;   

4) imię i nazwisko ucznia;   

5) zadania egzaminacyjne;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   

2. Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

§ 42.   

Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora Szkoły.  

§ 43.  

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"  albo 

„nieklasyfikowana".  

§ 44.  

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów -rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia.  

§ 45.  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 25i § 37.  

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 37 .  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 46.   

1. Treść zasad oceniania wewnątrzszkolnego konsultowana jest z uczniami i rodzicami, 

zatwierdzona zaś przez Radę Pedagogiczną.  

2. Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego.  

  


