
DZIAŁ VI. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
 

ROZDZIAŁ I - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 
 

§ 68 

1. Proces nauczania i wychowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

podlega ocenie zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

określonymi w niniejszym Statucie jako Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 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  

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

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

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu  informacji o tym, co zrobił dobrze 

i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

4. W ZSOMS stosuje się ocenianie; 

1) wewnętrzne: wstępne, bieżące i sumujące (w tym ocenianie śródroczne i roczne), 

2) zewnętrzne: przeprowadzane zgodnie z odrębnymi przepisami – egzamin ósmoklasisty, egzamin 

gimnazjalny oraz egzamin maturalny będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego 

absolwentów liceum. 

5. Szczegółowe zasady oceniania, częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów  

oraz wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen bieżących, śródrocznych 

i rocznych ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych w formie ZPO. 

6. Zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły ZPO obowiązują wszystkich nauczycieli danego przedmiotu. 

7. Dla uczniów rozpoczynających naukę pierwsze dwa tygodnie traktowane są jako okres adaptacyjny, 

mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdrożenie w nowy system uczenia się i nauczania. W tym 

okresie nie wstawia się do dziennika ocen niedostatecznych, a oceny pozytywne wstawiane są  

za zgodą ucznia. 

8. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zawierają: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) kryteria oceniania zachowania; 

3) zasady ustalania ocen bieżących; 

4) wspomaganie ucznia zdolnego; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych; 

6) klasyfikowanie i promowanie uczniów; 

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

8) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych; 

9) warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

10) warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen zachowania; 

11) tryb odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

rocznej oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego. 



12) warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

13) sposób i tryb aktualizacji ZWO. 

 

§ 69 

1. Propozycje zmian do ZWO mogą wnosić: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) wicedyrektor; 

3) członkowie Rady Pedagogicznej; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Propozycje zmian do ZWO składa się na piśmie Dyrektorowi Szkoły, który po zapoznaniu się z nimi 

przedstawia je Radzie Pedagogicznej, która zatwierdza je większością głosów na swoich 

posiedzeniach. 

3. Ze zmianami w ZWO ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców wychowawca klasy. 

4. ZWO są dostępne na stronie internetowej Szkoły, w sekretariacie Szkoły oraz szkolnej bibliotece. 

 

§ 70 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) ewentualnych zmianach w Statucie, ZWO oraz innej dokumentacji szkolnej. 

3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę z powyżej podanych obowiązków 

odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym. 

 

ROZDZIAŁ II - OCENIANIE ZACHOWANIA 
§ 71 

1. Ocena zachowania ucznia ZSOMS uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów; 

8) okazywanie szacunku innym osobom; 

9) zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie;  

6) naganne. 



3. Wszyscy nauczyciele, realizując zasadę wychowania uczniów, mają obowiązek zwracać uwagę na ich 

zachowanie w różnych sytuacjach: 

1) w czasie lekcji; 

2) na zajęciach i zawodach sportowych; 

3) na różnego typu zajęciach pozalekcyjnych; 

4) na uroczystościach szkolnych; 

5) podczas pełnienia dyżurów; 

6) na wycieczkach; 

7) w czasie imprez środowiskowych itp. 

4. Wychowawca powinien być na bieżąco informowany o zachowaniu uczniów, aby mógł podejmować 

odpowiednie środki wychowawcze we właściwym czasie. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. naruszenie norm prawnych lub obyczajowych, uczniowi, 

który został poinformowany o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania śródrocznej  

lub rocznej, ocena klasyfikacyjna zachowania może zostać zmieniona na niższą, nawet gdy uczeń ten 

był pod innymi względami wzorowy.  

6. Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

trenerów, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

7. Ustalona ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Ustalona ocena zachowania niższa niż dobra uniemożliwia uczniowi ubieganie się o stypendium, 

może też skutkować wstrzymaniem dofinansowania przysługującego uczniom w klasach sportowych 

oraz mistrzostwa sportowego. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń  lub dysfunkcji na jego zachowanie,  

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  

lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Nie ustala się oceny zachowania uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny oraz uczniowi nieklasyfikowanemu ze wszystkich przedmiotów z powodu 

nieobecności usprawiedliwionej. 

§ 72 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni przestrzega przepisów zawartych w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego (prawa i obowiązki ucznia); 

2) odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą; 

3) ma nie więcej niż 4 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej; 

4) nie spóźnia się na zajęcia; 

5) nigdy samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie trwania zajęć;  

6) nie ma żadnej negatywnej uwagi odnotowanej w dzienniku; 

7) dba o higienę osobistą, nosi schludny strój stosowny do okoliczności szkolnych, nie demonstruje 

przynależności subkulturowej; 

8) bierze aktywny udział w życiu Szkoły; 

9) reprezentuje godnie szkołę na zewnątrz (np. poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych, akcjach charytatywnych); 

10) aktywnie uczestniczy w życiu organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza wśród młodzieży, szerzenie różnorodnych form pracy dydaktycznej i opiekuńczej; 

11) szanuje mienie Szkoły; 

12) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

13) w pełni wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

14) przestrzega zasad kultury wobec kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

15) nie stosuje żadnych używek; 



16) respektuje ustalenia w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych; 

17) w przypadku ucznia gimnazjum wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością  

we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w 

realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania 

krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia w pełni kryteria określone w ust. 1. pkt. 1, 2, 5, 7, 13, 14,15; 

2) ma nie więcej niż 7 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej i nie więcej niż 2 spóźnienia; 

3) często uczestniczy w życiu Szkoły; 

4) respektuje ustalenia w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych; 

5) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

6) aktywnie uczestniczy w życiu organizacji, o których mowa w ust. 1. pkt. 10; 

7) w przypadku ucznia gimnazjum jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt 

gimnazjalny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana 

życzliwością. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia w pełni kryteria określone w ust.1 pkt. 1, 7, 9, 14,15; 

2) odznacza się wysoką kulturą osobistą; 

3) ma nie więcej niż 10 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej i nie więcej niż 4 spóźnienia; 

4) ma nie więcej niż 3 negatywne uwagi w dzienniku; 

5) stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych; 

6) uczestniczy w życiu Szkoły i organizacji młodzieżowych o których mowa w ust. 1. pkt. 10.; 

7) sporadycznie nie respektuje ustaleń w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych; 

8) w przypadku ucznia gimnazjum współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed nim i przed zespołem zadania. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) otrzymał upomnienie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły; 

2) ma nie więcej niż 20 godz. nieusprawiedliwionej nieobecności i nie więcej niż 7 spóźnień; 

3) ma negatywne uwagi w dzienniku; 

4) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) łamie zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów; 

6) nie respektuje ustaleń w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych; 

7) ma powtarzające się nieobecności na wybranych przedmiotach lub celowo unika sprawdzianów  

w podanych przez nauczyciela terminach; 

8) w przypadku ucznia gimnazjum współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed nim i przed zespołem zadania, przy czym jego działania są 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły; 

2) wagaruje; 

3) ma nie więcej niż 30 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej oraz często spóźnia się na zajęcia 

lekcyjne; 

4) ma negatywne uwagi w dzienniku; 

5) nie respektuje ustaleń w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych; 

6) nie usunął szkody wyrządzonej na mieniu Szkoły; 

7) został przyłapany na paleniu papierosów lub braniu używek; 

8) odmawia pomocy kolegom, nauczycielom; 



9) przychodzi na lekcje z demonstracyjnym makijażem, w niestosownym stroju i demonstruje oznaki 

przynależności subkulturowej; 

10) stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub innych osób; 

11) w przypadku ucznia gimnazjum mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do realizacji projektu 

gimnazjalnego nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły na forum społeczności szkolnej; 

2) wagaruje i opuścił powyżej 30 godzin bez usprawiedliwienia oraz notorycznie spóźnia się  

na zajęcia lekcyjne; 

3) ma negatywne uwagi w dzienniku; 

4) nie respektuje ustaleń w zakresie korzystania w Szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych; 

5) często i samowolnie opuszcza teren Szkoły; 

6) świadomie i celowo niszczy mienie Szkoły; 

7) ulega nałogom, posiada lub bierze narkotyki, pije alkohol, pali papierosy; 

8) kradnie lub wymusza pieniądze od innych; 

9) używa przemocy, uczestniczy w bójkach; 

10) fałszuje dokumenty szkolne (podrabia podpisy, wpisuje oceny); 

11) wulgarnie, arogancko odnosi się do innych; 

12) okazuje uprzedzenia rasowe i religijne; 

13) wszedł w konflikt z prawem i toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe; 

14) w przypadku ucznia gimnazjum nie uczestniczy lub odmawia udziału w realizacji projektu 

gimnazjalnego. 

 

ROZDZIAŁ III - OCENIANIE BIEŻĄCE 
§ 73 

1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, 

sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego  

w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności. 

2. Celem oceniania bieżącego jest także przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. 

3. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

6. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę wymienioną w ust.5. i dopuszcza się stosowanie plusów (+)  

i minusów (-) dla stopni 3 – 5 określonych w ust.5.  

7. Stopień z plusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości i umiejętności nieznacznie wykracza 

poza kryteria ustalone dla danego stopnia. 

8. Stopień z minusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości i umiejętności jest nieznacznie 

niższy niż ustalone kryteria dla danego stopnia. 

 

 

 

 



§ 74 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania: 

1) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym; 

b. jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  

z danych zajęć edukacyjnych; 

c. nie rozwiązuje zadań (problemów) o elementarnym stopniu trudności; 

d. nie interesuje się przedmiotem, nie bierze udziału w pracy klasy lub grupy; 

2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym; dotyczą one głównie 

zapamiętywania – uczeń zna podstawowe fakty i problemy oraz przy pomocy nauczyciela 

udziela odpowiedzi na postawione pytania; 

b. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o małym stopniu trudności, w tym z pomocą 

nauczyciela; 

c. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; 

b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

odpowiedź może odbywać się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela 

(wiadomości i umiejętności są absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie); 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie rozszerzającym w stosunku do wymagań 

podstawowych (w zakresie realizowanego programu); 

b. udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności, potrafi pracować samodzielnie, przejawia systematyczność, 

staranność i zainteresowanie pracą; 

5) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności na poziomie dopełniającym; 

b. udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

c. swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski, ocenia 

całościowo; w swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze zorganizowany; 

6) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami na poziomie dopełniającym, proponuje 

rozwiązania nietypowe, nierzadko wykraczające poza poziom dopełniający, co umożliwia mu 

opanowanie wiedzy ponadprzedmiotowo oraz pozwala na  świadome dostrzeganie związków 

interdyscyplinarnych; 

b. uogólnia otrzymane rozwiązania i stawia nowe pytania, ma oryginalne oceny i przemyślenia, 

przejawia duże zainteresowanie pracą; jest samodzielny; 

c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

 

§ 75 

1. Przy ocenianiu punktowym w liceum stosuje się następującą skalę przeliczeniową na stopnie szkolne,  

z zastrzeżeniem ust. 2.: 

1) niedostateczny –39% i poniżej; 

2) dopuszczający – 40% - 50%; 



3) dostateczny – 51% - 72%; 

4) dobry – 73% - 85%; 

5) bardzo dobry – 86% - 95%; 

6) celujący – 96% - 100%. 

W przypadku kartkówek dopuszcza się skalę ocen, w której za 100% wiadomości uczeń otrzymuje 

stopień bardzo dobry. 

2. Przy ocenianiu punktowym próbnych egzaminów maturalnych dopuszcza się skalę ocen, w której  

za 30% wiadomości uczeń otrzymuje stopień dopuszczający. Pozostałe kryteria skali przeliczeniowej 

pozostają bez zmian. 

3. Przy ocenianiu punktowym w gimnazjum stosuje się następującą skalę przeliczeniową na stopnie 

szkolne: 
1) niedostateczny – 39% i poniżej; 

2) dopuszczający – 40% - 50%; 

3) dostateczny – 51% - 72%; 

4) dobry – 73% - 89%; 

5) bardzo dobry – 90% - 99%; 

6) celujący – 100%. 

W przypadku kartkówek dopuszcza się skalę ocen, w której za 100% wiadomości uczeń otrzymuje 

stopień bardzo dobry. 

4. Przy ocenianiu punktowym w szkole podstawowej stosuje się następującą skalę przeliczeniową  

na stopnie szkolne: 

1) niedostateczny – 29% i poniżej; 

2) dopuszczający – 30% - 49%; 

3) dostateczny – 50% - 71%; 

4) dobry – 72% - 89%; 

5) bardzo dobry – 90% - 95%; 

6) celujący – 96% - 100%. 

W przypadku kartkówek dopuszcza się skalę ocen, w której za 100% wiadomości uczeń otrzymuje 

stopień bardzo dobry. 

 

§ 76 

1. Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika na bieżąco, w sposób czytelny i przejrzysty, z którego 

wynika, czego dana ocena dotyczy. 

2. Wprowadza się minimalną ilość ocen w ocenianiu bieżącym dla przedmiotów realizowanych w 

wymiarze tygodniowym: 

1) 1 godzina – minimum 3 oceny; 

2) 2 godziny – minimum 4 oceny; 

3) 3 godziny – minimum 5 ocen; 

4) 4 godziny i więcej – minimum 6 ocen.  

3. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

1) ocenianie wstępne – diagnoza w klasach I; 

2) ocenianie bieżące: 

a. prace pisemne różnego typu wykonywane przez uczniów samodzielnie w czasie lekcji: 

- prace klasowe: testy, wypracowania i inne sprawdziany trwające co najmniej 1 godz. lekcyjną 

z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu nauczania; 

- prace pisemne sprawdzające przygotowanie uczniów do lekcji z co najwyżej 3 ostatnich 

tematów (tzw. kartkówki) trwające do 15 min., pisane w czasie lekcji; 

- dyktanda; 

b. prace domowe różnego typu realizowane ustnie, pisemnie lub on-line, bieżące lub terminowe  

(w tym: zadania, ćwiczenia, referaty, projekty, pokazy, rysunki, itp.); 

c. wypowiedzi ustne: odpowiedź, recytacja, dyskusja, itp.; 



d. ćwiczenia i zadania realizowane w toku pracy na lekcji z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu 

nauczania, np. doświadczenia, projekty edukacyjne, prace plastyczne, prace techniczne, praca  

z komputerem i innymi środkami multimedialnymi, sprawność fizyczna; 

e. udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

f.    ćwiczenia w ramach tzw. próbnych egzaminów dla klas trzecich gimnazjum i liceum oraz klas 

ósmych szkoły podstawowej; 

g. testy kompetencji, diagnoza na koniec klasy I i II; 

3) ocenianie sumujące: testy lub kontrolne prace pisemne sumujące wiedzę z całego działu, półrocza 

lub roku. 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia uczącemu przed lekcją nieprzygotowania bez podawania przyczyn 

takiego stanu rzeczy oraz bez konsekwencji w ocenie – jeden raz w półroczu w przypadku 

przedmiotów, z których zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, i dwukrotnie w przypadku 

pozostałych przedmiotów.  

5. Zasada, o której mowa w ust. 4., nie dotyczy pierwszej lekcji poświęconej omówieniu lektury, lekcji 

powtórzeniowych lub poświęconych zapowiedzianym pisemnym pracom klasowym lub kontrolnym. 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej (z wyjątkiem prac z dłuższym 

czasem realizacji), niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, nieopanowanie 

wiadomości z lekcji poprzedniej. 

6. Nieprzygotowanie ucznia, który reprezentował szkołę (np. w konkursach, zawodach sportowych)  

lub przebywał na obozie sportowym, jest usprawiedliwiane na prośbę nauczyciela – opiekuna.  

7. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

8. Nauczyciel usprawiedliwia także sporadycznie zdarzające się nieprzygotowanie ucznia do lekcji, 

jeżeli jest ono wynikiem nieszczęśliwego zdarzenia losowego, o czym informuje uczeń przed lekcją. 

9. Uczeń ma prawo znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu  

i innych prac pisemnych (nie dotyczy to tzw. 15 – minutowych kartkówek). 

10. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać jedną pracę klasową i nie więcej niż dwie tygodniowo. 

Kartkówka może być prowadzona na każdej lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi. 

11. Dopuszczalne jest zwolnienie ucznia ze sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych w pierwszym dniu 

pobytu w szkole po dłuższym okresie usprawiedliwionej nieobecności. 

12. Testy, sprawdziany i wypracowania klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej 

pracy klasowej ma obowiązek przystąpić do niej w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły po 

uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, w przeciwnym 

razie nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej. 

13. Testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem z określeniem zakresu sprawdzanych umiejętności; termin ich przeprowadzenia 

odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym. 

14. Jeżeli na prośbę uczniów nastąpi przełożenie sprawdzianu, to odbywa się on w terminie ustalonym 

przez nauczyciela, niezależnie od ust. 10. 

15. Prace powinny być napisane czytelnie i estetycznie. Forma pracy (kartkówki, zadania, klasówki) 

utrudniająca odczytanie tekstu może powodować obniżenie oceny do niedostatecznej włącznie. 

16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy w czasie sprawdzianu (ściąganie, spisywanie, 

plagiat, itp.) nauczyciel unieważnia sprawdzian, a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

17. W przypadku wymienionym w ust. 16 uczniowi nie przysługuje prawo do terminu poprawkowego, 

chyba że nauczyciel postanowi inaczej. 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do 2 tygodni od daty 

pisania pracy (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 3 tygodni,  

np. z powodu choroby nauczyciela). 

19. Uczeń ma obowiązek poprawić wszystkie prace pisemne, czyli dokonać analizy i korekty 

popełnionych błędów.  



20. Uczeń ma możliwość poprawienia niedostatecznej oceny z pracy klasowej w terminie 2 tygodni  

od daty oddania sprawdzonych prac; do poprawy można przystąpić tylko raz. Ocena otrzymana z 

poprawy wpisywana jest do dziennika po ukośniku obok pierwszej otrzymanej oceny (np. 1/2, 3/4). 

21. Uczeń ma obowiązek znajomości zagadnień z trzech ostatnich tematów - nauczyciel może to 

sprawdzić w formie krótkiej 15 min. kartkówki zapowiedzianej i niezapowiedzianej lub wypowiedzi 

ustnej.  

22. Poprawa kartkówek i innych ocen bieżących (za wyjątkiem prac klasowych) jest możliwa po 

uzgodnieniu z nauczycielem. 

23. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny uzyskanej za wypowiedź ustną dotyczącą bieżącego 

materiału, tj. z ostatniej lub trzech ostatnich lekcji, pod warunkiem, że uczyni to w terminie jednego 

tygodnia; poprawa przybierze również formę wypowiedzi ustnej. 

24. Dłuższe pisemne prace domowe (wypracowania różnego typu) nie są zadawane z lekcji na lekcję. 

Uczniowie piszą je, zgodnie z poleceniem nauczyciela, na kartkach formatu A4 lub w zeszytach 

przedmiotowych. 

25. Niedostarczenie pisemnej pracy domowej (wypracowania) w wyznaczonym terminie skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

26. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że oddana praca jest kopią (plagiatem) – wystawia ocenę niedostateczną 

bez możliwości poprawy; podobnie postępuje, jeżeli znajdzie identyczne (nawet we fragmentach) 

prace. 

27. Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać ocenę wyrażoną 

plusem. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

28. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Ma 

także obowiązek posiadania tekstu lektury w czasie jej omawiania. 

29. Uczeń ma obowiązek dbać o swój zeszyt przedmiotowy i okazywać go do wglądu nauczycielowi. 

30. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole lub nie miał na lekcji zeszytu, musi uzupełnić na bieżąco notatki 

z lekcji oraz prace domowe.  

31. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są gromadzone przez nauczyciela do zakończenia 

danego roku szkolnego oraz udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

32. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych 

prac. 

33. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust.31., w szkole podczas zebrań,  

a także w dodatkowym terminie umówionym z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą. 

Dopuszcza się możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia. 

34. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny wobec ucznia podczas lekcji, a na prośbę 

rodzica w czasie zebrań z rodzicami. 

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

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

ROZDZIAŁ IV - INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA 
§ 77 

Wspomaganie ucznia zdolnego 

1. Uczeń zdolny może realizować indywidualny tok nauki. 

2. Ma możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez przygotowanie pod opieką nauczyciela 

do udziału w olimpiadach i konkursach. 

3. Organ prowadzący lub szkoła w miarę posiadanych możliwości może przyznać uczniowi szczególnie 

uzdolnionemu stypendium/nagrodę za osiągnięcia ucznia. 

 

 

 



§ 78 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w przypadkach wskazanych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania. 

2. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

lub o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 79 

1. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego z nauki drugiego języka ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W przypadku 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” lub „zwolniona”. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia także na podstawie rozpoznania przez 

zespół zajmujący się pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole oraz na podstawie opinii 

lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych.  

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

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

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii,. z zastrzeżeniem ust. 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia  

z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

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

lub „zwolniona”. 

5. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w klasach sportowych i klasach mistrzostwa sportowego 

może nastąpić jedynie po wcześniejszym wydaniu opinii przez lekarza sportowego. 

6. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu.  

 

ROZDZIAŁ V - KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 
§ 80 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy - pierwszy trwa od pierwszego września do ostatniego dnia 

stycznia, drugi rozpoczyna się od lutego i trwa do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym 

(zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeśli 31 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, pierwszy okres trwa do ostatniego dnia przed 

rozpoczęciem przerwy feryjnej, natomiast drugi okres rozpoczyna się po feriach. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania. Klasyfikację śródroczną 

przeprowadza się na koniec pierwszego okresu, w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć  

w pierwszym okresie. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania w danym roku szkolnym, a także na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację roczną przeprowadza się na 

koniec drugiego okresu, w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym.  



5. W klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum dokonuje się klasyfikacji 

końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone 

odpowiednio w klasie III, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach I i II oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie III. 

6. Rada Pedagogiczna na klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym przyjmuje wyniki klasyfikacji  

oraz stwierdza, czy wszystkie wyniki są ustalone zgodnie z przepisami prawa. 

7. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja. 

8. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów po I półroczu pozostaje 

uczniem tej samej klasy, a jego promocja do klasy wyższej jest uzależniona od wyników egzaminów 

klasyfikacyjnych oraz od ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego. 

 

§ 81 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia 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. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną wystawia 

zastępujący go nauczyciel lub wicedyrektor ds. pedagogicznych. 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna z zajęć edukacyjnych oraz ustalona przez wychowawcę 

klasy ocena klasyfikacyjna zachowania są ostateczne, z zastrzeżeniem § 75. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

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

fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

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

7. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję  

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 82 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na 14 dni przed śródrocznym i rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia o przewidywanych 

stopniach z przedmiotów, a wychowawcy klas  o przewidywanej ocenie zachowania.  

2. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podczas zebrania 

ogólnego. 



3. Ostateczne ustalenie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania następuje na 3 dni 

przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej. 

4. Uczniowi, który został poinformowany o przewidywanej śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej 

ocenie z zajęć edukacyjnych, a nie utrzymuje dotychczasowego poziomu i otrzymuje oceny niższe  

od dotychczasowych, ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona  na niższą. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, obowiązany jest uzupełnić wiadomości i umiejętności do końca marca w danym 

roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 6. Sposób i termin uzupełnienia materiału ustala nauczyciel 

danego przedmiotu. 

6. W szczególnych przypadkach, uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę 

niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może uzupełnić wiadomości i umiejętności do 

końca maja w danym roku szkolnym. Sposób i termin uzupełnienia materiału ustala nauczyciel 

danego przedmiotu. 

 

§ 83 

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

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 87 ust. 1. 

2. Uczeń gimnazjum zwolniony przez Dyrektora Szkoły z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje 

promocję do klasy programowo wyższej. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „zwolniony”  

albo „zwolniona”. 

3. 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. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy szkołę  

z wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na religię/etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3. i 4., wlicza się 

także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty uzyskał  

po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1., nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Uczeń klasy II gimnazjum, który nie uzyskał promocji, staje się uczniem klasy VII szkoły 

podstawowej.  Uczeń, klasy III gimnazjum, który nie uzyskał promocji, staje się uczniem klasy VIII 

szkoły podstawowej. 

 

§ 84 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych (tj. IV-VII), z uwzględnieniem § 83, ust. 5., uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił  

do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty nie dotyczy uczniów 

zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1., powtarza ostatnią klasę i ponownie 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 



3. Uczeń kończy gimnazjum, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 83, ust. 5., uzyskał oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, zrealizował projekt gimnazjalny,  

z zastrzeżeniem § 83, ust. 2., oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia 

do egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych 

przepisów.  

4. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3., powtarza ostatnią klasę i ponownie 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 

5. Uczeń kończy liceum, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 83, ust. 5., uzyskał oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 5., powtarza ostatnią klasę. 

7. Absolwent liceum może przystąpić do egzaminu maturalnego, który odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów. 

8. Uczeń liceum, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu 

szkoły, jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację dotyczącą wyboru przedmiotów zdawanych  

i poziomu egzaminu w terminie określonym odrębnymi przepisami.  

 

ROZDZIAŁ VI - EGZAMINY WEWNĘTRZNE 
§ 85 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności. 

2. Na pisemną prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

3. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się również w przypadku ucznia realizującego indywidualny program 

lub tok nauki. 

4. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się również w przypadku ucznia, który kontynuuje we własnym 

zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza  

na zajęcia  

z języka obcego nowożytnego do oddziału w innej szkole oraz wobec ucznia spełniającego obowiązek 

nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się także w przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej 

niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy  

albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych 

realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących dane zajęcia.  

6. Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa „Procedura przeprowadzania 

egzaminów wewnętrznych w ZSOMS”. 

 

§ 86 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

2. Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określa „Procedura przeprowadzania 

egzaminów wewnętrznych w ZSOMS”. 

 

 

 



§ 87 

1. 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: 

1) zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania; 

2) uczeń, w roku szkolnym, w którym przystąpił do egzaminu poprawkowego, ma nie więcej niż 20 

godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcjach z danego przedmiotu. 

Uczeń powinien niezwłocznie wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wyrażenie 

zgody na promocję warunkową.  

2. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o warunkowym promowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej tylko w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

1) zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego i związana z tym 

faktem niemożność szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych; 

2) długotrwałe leczenie poświadczone przez lekarza specjalistę; 

3) pobyt w szpitalu; 

4) dłuższa nieobecność spowodowana udziałem w zgrupowaniach kadry województwa lub Polski 

(dotyczy uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego); 

oraz gdy poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia 

ewentualnych braków wiedzy i umiejętności, a także skutecznego kontynuowania nauki na dalszych 

etapach kształcenia. 

3. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się na świadectwie szkolnym ucznia i w jego arkuszu ocen, 

zamieszczając klauzulę „promowany(-a) warunkowo”. 

4. Uczeń ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić braki wiedzy i umiejętności z przedmiotu,  

z którego został promowany warunkowo 

 

ROZDZIAŁ VII - UZYSKIWANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
§ 88 

1. Prawo do złożenia wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ma uczeń spełniający następujące warunki:  

1)  nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu;  

2)  uzyskał frekwencję z danych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 80%;  

3) przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy (lub dla grupy, jeżeli lekcje danego 

przedmiotu odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku prac 

klasowych (sprawdzianów); 

4) jeżeli uczeń nie przystąpił w terminie do pracy klasowej (sprawdzianu) z powodu choroby 

udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyć tę pracę klasową (sprawdzian) po 

terminie - i wówczas jest ona traktowana jako pisana w terminie;  

5) uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny co najmniej dopuszczające; 

6) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

2. Warunki i tryb podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych określa „Procedura przeprowadzania egzaminów wewnętrznych 

w ZSOMS”. 

 

§ 89 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą się ubiegać o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

w ciągu 2 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych.  

2. Warunki i tryb podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych określa „Procedura przeprowadzania egzaminów wewnętrznych 

w ZSOMS”. 

 



ROZDZIAŁ VIII - ZASTRZEŻENIA DO OCENY ROCZNEJ 
§ 90 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub zachowania lub roczna ocena uzyskana w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego/egzaminu poprawkowego zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

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

z naruszeniem przepisów dotyczących trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo przystąpić  

do sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  

z naruszeniem przepisów prawa, ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

4. Szczegółowy tok postępowania w przypadku odwołania się od  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania, rocznej oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

i egzaminu poprawkowego określa „Procedura przeprowadzania egzaminów wewnętrznych  

w ZSOMS”. 

 

ROZDZIAŁ IX – PRZEKAZYWANIE INFORMACJI RODZICOM 
§ 91 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Wychowawca klasy informuje rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

3. Sposoby przekazywania informacji rodzicom przez wychowawcę: 

1) ustnie – rozmowa z rodzicami w szkole - indywidualne spotkanie lub zebranie; 

2) pisemnie – wysłanie informacji do domu ucznia listem poleconym lub notatka w dzienniczku 

ucznia, zeszycie; 

3) telefonicznie – rozmowa z rodzicami; 

4) mailem lub podobną formą z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

4. O sposobie przekazywania informacji rodzicom decyduje nauczyciel - wychowawca, biorąc pod 

uwagę ważność informacji i kierując się dobrem ucznia. 

5. Dla usprawnienia komunikacji z rodzicami i ułatwienia wglądu w postępy w nauce uczniów Szkoła 

może prowadzić dziennik elektroniczny. Zasady wykorzystania e-dziennika określi stosowny 

regulamin. 

6. O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania 

wychowawca informuje rodziców ucznia podczas zebrania ogólnego nie później niż na 10 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

7. Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania rodzicowi informacji,  

o której mowa w ust.6., w obowiązującym w szkole terminie. Z uwagi na nieobecność rodzic 

powinien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach. 

8. Na wniosek rodzica dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu na terenie 

Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację 

o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją. 

9. Rodzice mają prawo do bezpłatnych informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

dotyczącej ich dzieci, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 


