
 

 

Załącznik Nr 1 do Statutu IX LO im. C.K.Norwida 

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie (WO) 

IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie 

 

§ 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zostało opracowane na podstawie Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

§ 2. Postanowienia ogólne. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 i realizowanych 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c. udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju, 

d. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

e. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 
i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, 

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno –
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, 

b. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

e. ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 

f. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 



 

 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

4. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie lub 
zmodyfikowany program nauczania, uwzględniający profil oddziału i specyfikę zespołu. 

5. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 
programu nauczania, dostępnych do wglądu w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej 
szkoły, po podaniu przekazanego przez wychowawcę hasła. 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zawartych w przedmiotowych 
systemach oceniania, dostępnych do wglądu w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej 
szkoły, po podaniu przekazanego przez wychowawcę hasła, 

c. sposobie udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz 
dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego. 

d. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

e. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

f. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g. uczniowie i ich rodzice potwierdzają swoim podpisem zapoznanie się z dokumentami 
wymienionymi w pkt.5. 

§ 3 Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

a. bieżące, 

b. klasyfikacyjne: 

c. śródroczne 

d. roczne 

e. końcowe 

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, ze skrótami 
literowymi: 

- stopień celujący 6 
- stopień bardzo dobry 5 
- stopień dobry 4 
- stopień dostateczny 3 
- stopień dopuszczający 2 
- stopień niedostateczny 1 

3. Dopuszcza się stosowanie znaków: „plus” i „minus” jedynie w bieżącym ocenianiu, przy 
założeniu, że znak 

„+” odpowiada 0,5 wartości oceny, a znak „–” odpowiada 0,25 wartości oceny. 

4. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna 
będzie wyrażona oceną w skali1-6. 



 

 

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w formie 
cyfrowej, zaś oceny roczne i końcowe w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym 
brzmieniu. 

§ 4. Wymagania edukacyjne. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 
są w przedmiotowym systemie oceniania, przy założeniu, że: 

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez 
nauczyciela w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych 
w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, 
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela, 

uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (w Liceum), 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, 
osiągnięcia, 

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte 
w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela 
w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej, 

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych), 

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności 
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 



 

 

nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 
(nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań 
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem za zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dostosować wymagania 
edukacyjne, o których mowa w §4, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Należy również dostosować wymagania wobec 
ucznia, który objęty jest w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dokonanego przez nauczycieli. Wyjątek 
stanowią przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania. Uczniowi, u 
którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym 
z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę klasy (z 
innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym). 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć 
artystycznych powinno się odbywać z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczności udziału w zajęciach oraz aktywności w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii. 

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii 
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

8. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w pkt 7. uniemożliwia ustalenia śródrocznej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

9. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

10. Uczeń niepełnoletni może być zwolniony z uczestniczenia w zajęciach określonych w pkt. 7 i 9, 
jeżeli jego rodzice wystąpią do dyrektora Szkoły z podaniem, w którym poinformują, że przejmują 
odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

11. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć określonych w pkt. 5 i 7 po otrzymaniu decyzji 
Dyrektora szkoły. 

§ 5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie 
mu informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie 
kierunków dalszej pracy. 



 

 

2. Ocenianie bieżące, wynikające z przedmiotowego systemu oceniania, winno być dokonywane 
systematycznie. Uczeń powinien otrzymać w semestrze co najmniej o 1 ocenę cząstkową więcej 
niż wynosi tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu. 

3. Uczeń powinien zostać oceniony ze wszystkich charakterystycznych dla danego przedmiotu 
umiejętności, które wymienione są w przedmiotowych systemach oceniania. 

4. Nauczyciel stosuje zróżnicowane formy oceniania, wymienione w przedmiotowym systemie 
oceniania (np. odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, aktywność, 
dodatkowo wykonane zadania, projekty itp.). 

5. Nauczyciel, stosując zróżnicowane formy oceniania, może przypisać im różne wagi. Maksymalna 
waga nie może być wyższa niż minimalna liczba ocen cząstkowych, o której mowa w pkt.2. 

6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
z trzech ostatnich lekcji, trwające do piętnastu minut). 

7. Sprawdzone i ocenione kartkówki powinny być udostępnione do wglądu uczniom i omówione 
podczas lekcji. 

8. Pisemna praca klasowa to obligatoryjna forma oceniania z języka polskiego i matematyki. 
Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania 
nauczyciela. 

9. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne. 
Są obowiązkowo poprzedzone lekcją powtórzeniową (wyjątek mogą stanowić prace klasowe 
sprawdzające umiejętność pisania na podstawie cyklu lekcji dotyczących różnych tekstów kultury). 

10. Terminy prac klasowych są ustalane na początku roku szkolnego w harmonogramie prac 
klasowych i podawane do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 
„Terminarz” z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego 
tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe (wyjątek stanowią pisemne prace 
klasowe zaplanowane na zajęciach międzyoddziałowych – jednak łącznie nie może być ich więcej 
niż trzy), tylko jedną w ustalonym dniu. Limit trzech prac klasowych w tygodniu nie dotyczy 
diagnoz i egzaminów próbnych. W dniach zaplanowanych diagnoz i egzaminów próbnych nie 
należy organizować innych sprawdzianów. 

11. Prace klasowe z języka polskiego i języków obcych (wypracowania) powinny być sprawdzone, 
udostępnione uczniom i omówione w ciągu 15 dni roboczych od momentu napisania pracy. Jeśli 
termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych. 

12. Prace klasowe z pozostałych przedmiotów powinny być sprawdzone, udostępnione uczniom 
i omówione w ciągu 10 dni roboczych od momentu napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie 
przekroczony, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych. 

13. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 
niedostateczną, powinien przystąpić do niej w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub 
otrzymania oceny niedostatecznej. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać 
procesu nauczania pozostałych uczniów. 

14. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. 
choroba nauczyciela) może nastąpić tylko w przypadku prac klasowych z języka polskiego lub 
matematyki. Zmiana terminu pracy klasowej z innego przedmiotu jest zabroniona. 

15. Uczeń przed przystąpieniem do pracy pisemnej (kartkówka, praca klasowa) powinien zostać 
poinformowany o liczbie punktów, które może uzyskać za każde zadanie, a w przypadku 
przedmiotów humanistycznych – o kryteriach oceny wypowiedzi pisemnej. 

16. Punktacja za każde zadanie oraz kryteria oceny pracy pisemnej powinny odnosić się do osiągnięć 



 

 

ucznia zawartych w programie nauczania. 

17. Kryteria oceny każdej pracy pisemnej (kartkówka, praca klasowa) powinny uwzględniać pełną 
skalę ocen. W przypadku sprawdzianów odtwórczych można pominąć jedynie ocenę celującą. 

18. Zasady przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia w czasie pracy pisemnej na oceny są 
zawarte w przedmiotowych systemach oceniania. 

§ 6. Jawność oceny i jej uzasadnienie. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce, o jego zachowaniu oraz o szczególnych 
uzdolnieniach nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom – w czasie indywidualnych 
konsultacji. 

3. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom informację o ocenach cząstkowych oraz proponowanych 
ocenach śródrocznych i rocznych podczas zaplanowanych spotkań. 

4. Ocenę z odpowiedzi ustnej nauczyciel uzasadnia w obecności pozostałych uczniów, wskazując 
zarówno na jej pozytywy, jak i ewentualne niedociągnięcia, a następnie wpisuje ją do dziennika 
elektronicznego z bieżącą datą. 

5. Ocenę z pracy klasowej nauczyciel uzasadnia na arkuszu rozwiązań ucznia, odnosząc się do 
spełnienia przez niego przyjętych kryteriów oceniania oraz zasad przeliczania punktów na oceny. 

6. Ustna informacja zwrotna powinna zawierać odniesienie do umiejętności i wiadomości, które 
zostały przez ucznia opanowane oraz wskazywać kierunek dalszej pracy w celu uzupełnienia 
ewentualnych braków. 

7. Sposób uzasadnienia oceny z krótszej pracy pisemnej (kartkówka) ustalony jest w przedmiotowym 
systemie oceniania. 

8. Ocena z pracy pisemnej wpisywana jest do dziennika elektronicznego z datą jej sprawdzenia lub 
przekazania uczniom. 

9. Oceny wystawione w dzienniku elektronicznym są dostępne dla uczniów i ich rodziców po 
uzyskaniu hasła i loginu, są również udostępniane w szkole przez nauczyciela, wychowawcę lub 
wicedyrektora w godzinach ich konsultacji. 

10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (kartkówki i prace klasowe) są przechowywane przez 
nauczycieli w szkole w sposób umożliwiający udostępnienie ich na wniosek rodziców wraz z 
treścią zadań, kryteriami ich oceny i zasadami przeliczenia punktów. Na życzenie rodziców 
nauczyciel uzasadnia ocenę i odwołuje się do przewidzianego w programie nauczania zakresu 
stawianych uczniowi wymagań. 

11. Udostępnienie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych odbywa się na terenie szkoły w czasie 
konsultacji indywidualnych nauczycieli, których terminy opublikowane są na stronie internetowej 
szkoły. Niedozwolone jest kopiowanie i fotografowanie prac uczniów. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych uczniów w ciągu bieżącego roku 
szkolnego oraz do ich zniszczenia najpóźniej po zakończeniu przez ucznia całego cyklu 
edukacyjnego. 

13. Dokumentację egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego udostępnia się do wglądu na 
wniosek ucznia lub jego rodziców w sekretariacie Szkoły. 

§ 7. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 



 

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym 
systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. Skrót „np” nauczyciel wpisuje do 
dziennika elektronicznego. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie podczas pierwszej lekcji danego przedmiotu po dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej 5 dni roboczych). Ocenę pozytywną nauczyciel 
wpisuje do dziennika elektronicznego na życzenie ucznia. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 
bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 
do dziennika elektronicznego na życzenie ucznia. 

§ 8. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a. śródrocznej i rocznej, 

b. końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 
zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego: 

a. dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Nr IX – w tygodniu , w którym 
rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna (z wyjątkiem sytuacji, gdy rozpoczyna się ona w 
poniedziałek); 

b. dla uczniów pozostałych klas Liceum Ogólnokształcącego Nr IX – w tygodniu 
poprzedzającym ustalony przez MEN termin ferii zimowych dla województwa śląskiego, lecz 
nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. Na klasyfikację końcową 
składają się: 

a. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej, 

b. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych, 

c. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu 
wiedzy na koniec semestru. 

7. Szczegółowy sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych zawarty jest w przedmiotowych systemach 
oceniania. 

8. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 
informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 



 

 

edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania oraz wpisują je do dziennika elektronicznego. 

9. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednemu z rodziców ucznia 
informacji o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie 
zachowania podczas zaplanowanego spotkania z rodzicami. 

10. W przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu wychowawca kontaktuje się z jednym z nich za 
pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym i obliguje do zapoznania się z 
proponowanymi ocenami śródrocznymi wystawionymi w dzienniku elektronicznym. 

11. Z proponowanymi ocenami rocznymi rodzice zapoznają się podczas spotkania z wychowawcą, w 
czasie konsultacji z nauczycielem lub za pośrednictwem modułu ocen w dzienniku elektronicznym 
(moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym, poczta elektroniczna). 

12. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub braku potwierdzenia zapoznania się z 
proponowanymi ocenami rocznymi wychowawca za pośrednictwem sekretariatu wysyła do 
jednego z rodziców list polecony z wykazem tych ocen. 

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza 
uczniowi szansę uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej. 
Najpóźniej po upływie tego czasu uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną, 
przystępuje do organizowanego przez nauczyciela sprawdzianu wiadomości i umiejętności, które 
powinien opanować w pierwszym semestrze nauki. 

§ 9. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej. 

2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z 
terminem ustalonym WO (§ 8 pkt. 1). 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w 
przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 
o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy 
(§4 pkt. 1a) 

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 
choroby); 

b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 
pisemnych; 

d. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

e. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 
indywidualnych. 

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 
wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 
o przewidywanych ocenach rocznych. 



 

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 5 lit. a) i b), wychowawca 
klasy odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu. 

8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, 
wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 5. prośba ucznia 
zostaje odrzucona, a wychowawca klasy lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 
odrzucenia. 

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 
sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 
dokumentacji wychowawcy klasy.  

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 
ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. 

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

§ 10. Egzamin klasyfikacyjny. 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu 
określonej w pkt. 1absencji. 

3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 
programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki. 

5a.  Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje także uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę klasy, celem 
wyrównania różnic programowych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego 
rodzicami. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 



 

 

muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1-5, przeprowadza komisja, w której 
skład wchodzi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji oraz 
nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5a. przeprowadza komisja, powołana 
przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji,  

b. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy. 

12. Wczasieegzaminuklasyfikacyjnegomogąbyćobecni–wcharakterzeobserwatorów–rodziceucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona 
i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10 lub skład komisji (w przypadku ucznia, 
o którym mowa w pkt. 5), termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem pkt. 15 oraz §11. 

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono ocenę niedostateczną, 
może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

§ 11. Egzamin poprawkowy. 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub 
jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki i zajęć laboratoryjnych, z których to 
przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –jako 
przewodniczący komisji,  



 

 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 
edukacyjnym według pełnej skali ocen. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

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

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem §12, 
pkt.10. 

12. 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. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 
z zastrzeżeniem §11, pkt.14. 

14. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zajęcia 
realizowane są w klasie programowo wyższej. 

§ 12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni 
roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje 
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –jako 
przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 



 

 

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 
pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

§ 13. Ocena zachowania. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 
i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

2. Przy ocenie zachowania uwzględnia się samoocenę ucznia oraz opinie nauczycieli. 

3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g. okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, 
z podanymi odpowiednikami cyfrowymi: 

a. wzorowe 6 
b. bardzo dobre 5 



 

 

c. dobre 4 
d. poprawne 3 
e. nieodpowiednie 2 
f. naganne 1 

6. Kryteria punktowej oceny zachowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr IX 

a. samoocena ucznia 1-6 punktów 

b. średnia ocenę kolegów z oddziału 1-6 punktów 

c. ocena wychowawcy 1-6 punktów 

wzorowe 6punktów 
bardzo dobre 5punktów 
dobre 4punkty 
poprawne 3punkty 
nieodpowiednie 2punkty 
naganne 1 punkt 

7. Wychowawca, zespół klasowy oraz sami uczniowie dokonują oceny zachowania w skali 1-6 
punktów według następujących kryteriów: 

Kryteriu 6 punktów 5 punktów 4 punkty 3 punkty 2 punkty 
I 

Stosunek do 
obowiązków 
szkolnych 

 uczeń opuścił 
maksymalnie 3 
godziny lekcyjne bez 
usprawiedliwienia 

 uczeń opuścił 
maksymalnie 6 
godzin lekcyjnych 
bez 
usprawiedliwienia 

 uczeń opuścił 
maksymalnie 9 
godzin lekcyjnych 
bez 
usprawiedliwienia 

 uczeń opuścił 
maksymalnie 12 
godzin lekcyjnych 
bez 
usprawiedliwienia 

 uczeń opuścił 
maksymalnie 15 
godzin lekcyjnych 
bez 
usprawiedliwienia 

II 

Postawa 
społecz
na 

 uczeń 
angażuje się w 
życie klas/szkoły, 
jest wolontariuszem 

 uczeń 
często angażuje 
się w życie 
klasy/szkoły 

 uczeń bierze 
bierny udział w życiu 
klasy/szkoły 

 uczeń 
odmawia udziału 
w życiu 
klasy/szkoły 

 uczeń 
działa na 
szkodę 
klasy/szkoły 

III 

Kultur
a 
osobis
ta 

 uczeń prezentuje 
wysoką kulturę 
osobistą, nie ma 
negatywnych uwag  
w dzienniku 

 uczeń 
przeważnie jest 
kulturalny, nie ma 
negatywnych uwag 
w dzienniku 

 uczeń otrzymał 
maksymalnie 3 
uwagi dotyczące 
zastrzeżeń co do jego 
kultury osobistej 

 uczeń 
otrzymał 4- 5 uwag 
dotyczących 
zastrzeżeń co do 
jego kultury 
osobistej 

 uczeń 
otrzymał powyżej 
5 uwag 
dotyczących 
zastrzeżeń co do 
jego kultury 
osobistej 

 

8. Uczeń, który opuścił 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie może otrzymać wyższej 
oceny zachowania niż ocena nieodpowiednia. 

9. Ocena zachowania wynika ze średniej punktów z samooceny oraz punktów przyznanych uczniowi 
przez zespół klasowy i wychowawcę. 

10. Ocenę naganną, zgodnie ze Statutem Szkoły, otrzymuje uczeń, który w sposób rażący naruszy 
normy obyczajowe oraz regulamin szkolny. Wykroczenia skutkujące oceną naganną: 

a. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia innych 
uczniów lub pracowników szkoły; 

b. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

c. świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 



 

 

d. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

e. kradzież; 

f. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

g. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

h. czyny nieobyczajne; 

i. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

j. notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania innych środków 
dyscyplinujących; 

k. zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

l. popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego 

11. Za każdorazowe wykroczenie wychowawca ma prawo obniżyć o jeden stopień ocenę wynikającą 
ze średniej punktów. 

12. Za 9 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych uczeń utrzymuje upomnienie wychowawcy 

13. Za 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych uczeń utrzymuje upomnienie Dyrektora Szkoły. 

14. Za 30 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych uczeń utrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 

15. UpomnieniewychowawcylubDyrektoraSzkołypowodujeobniżenieocenyzzachowaniaojedenstopień. 

16. Wykroczenia, które doprowadziły do udzielenia uczniowi nagany Dyrektora Szkoły, skutkują nie 
wyższą niż nieodpowiednia oceną zachowania. 

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

18. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki 
oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 
oceny zachowania. 

§ 13a. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywania oceny zachowania. 

1. Proponowana roczna ocena zachowania wystawiana jest zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
§ 13 pkt.7. 

2. Uczeń, którego obniżona ocena zachowania wynika z uchybień w zakresie kultury osobistej 
i stosunku do obowiązków szkolnych, nie może skorzystać z trybu uzyskania wyższej niż 
przewidywana oceny. 

3. Uczeń, którego ocena zachowania wynika z postawy społecznej, może zaangażować się w planowe 
działania wychowawcze lub podjąć się wykonania innych wskazanych przez wychowawcę zadań, 
a stopień jego zaangażowania zostanie oceniony podczas wystawiania oceny rocznej. 

§ 13b. Ustalenie oceny zachowania w trybie odwoławczym. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończenia 
zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 



 

 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, 
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b. wychowawca oddziału, 

c. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d. pedagog, 

e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g. przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, 
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 

§ 14. Promowanie i ukończenie Szkoły. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny 
wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.3. 

3. 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 obowiązujących zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej Szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. 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. 

5a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 
o której mowa w pkt. 5 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć. 

6. Uczeń kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w oddziałach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 



 

 

7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 

7a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 
o której mowa w pkt. 5 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych 
przez Ministra właściwego do spraw oświaty oraz Prezesa Rady Ministrów. 

 
 
 

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązuje od dnia 15 września 2015r 


