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A. Przepisy ogólne 

 
Ocenianie – to proces zbierania informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie ucznia oraz dynamice 
zmian w tych zakresach. 
 
I. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowania i postępach  
w tym zakresie; 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 
II. Ocenie poddaje się w sposób ciągły umiejętności ucznia, jego wiedzę i zaangażowanie w naukę. 
III. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów  
i ich rodziców (prawnych opiekunów); 

        2.  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji   
           o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 
        3.  informowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania, klasyfikowania promowania oraz    
            o sposobie  ustalania oceny zachowania; 
        4.  ocenianie bieżąceoraz klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne; 
        5. oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, określające poziom  
opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zawartych w programie nauczania przedmiotu  
wyraża się w stopniach według następującej skali: 

stopień celujący-6,skrót: cel. 
stopień bardzo dobry-5,skrót: bdb 
stopień dobry-4,skrót:db 
stopień dostateczny-3,skrót: dst 
stopień dopuszczający-2,skrót:dop 
stopień niedostateczny-   1,        skrót: ndst. 
 

Nauczyciel może stosować plusy i minusy w ocenach cząstkowych. W ocenach   
śródrocznych i końcoworocznych nie dopuszcza się stosowania tych znaków. 
Jeżeli oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są ze średniej ważonej, obowiązuje              
następująca skala:  
 Ocena: 
 celujący:   <5,21; 6> 
 bardzo dobry:   <4,6;  5,2> 
 dobry:    <3,65;  4,59> 
 dostateczny:  <2,7;  3,64> 
 dopuszczający:   <1,75;  2,69> 
 niedostateczny:  <0;  1,74> 
Wagi przypisane poszczególnym formom sprawdzania wiedzy i umiejętności precyzują przedmiotowe 
systemy oceniania. 

6. warunki poprawiania ocen klasyfikacyjnych; 
7. przeprowadzanieegzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
8. ustalenie kryteriów ocen zachowania według skali: 



wzorowe 
bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

 
9. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych)   

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

IV. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych  opiekunów) 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 (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
V. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz  
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  
VI. Dwa razy w roku odbywają się zebrania rodziców z wychowawcą. Ponadto szczegółowych 
informacji o postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu na lekcjach udzielają nauczyciele podczas 
konsultacji. Terminy zebrań i konsultacji podawane są na początku roku szkolnego. 
 

B. Oceny z zajęć edukacyjnych 

Formy sprawdzania wiedzy określają przedmiotowe systemy oceniania dostosowane do specyfiki 
danego przedmiotu. 

I.Sprawdziany i kartkówki 
1. Na szkolnych sprawdzianach obowiązuje następująca skala ocen: 

    Celujący –100%  
    Bardzo dobry <91 – 100%) 
    Dobry <71 – 91%)  
    Dostateczny <51 – 71 %) 
    Dopuszczający <41 – 51%) 
    Niedostateczny <0% -  41 %) 

2.Szczegółowe zasady możliwości uzyskania oceny celującej określają przedmiotowe 
systemy oceniania. 
3. Sprawdziany (prace klasowe) są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 
przy czym fakt ten jest odnotowany w dzienniku, a nauczyciel podaje informacje o zakresie 
sprawdzianu. W ciągu dnia  może się odbyć  jeden sprawdzian. Zasady dotyczące liczby  
sprawdzianów nie dotyczą języków obcych i uczniów piszących sprawdziany po terminie, 
sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów oraz w przypadku ubiegania się o wyższą niż 
przewidywana ocenę roczną.  
4. Uczniowie otrzymują poprawione prace najpóźniej trzy tygodnie od napisania sprawdzianu (nie 
dotyczy to uczniów piszących sprawdzian w terminie innym niż klasa). Termin wydłuża się o czas 
choroby nauczyciela i dni wolnych od zajęć. 
5. Zasady pisania sprawdzianów przez uczniów nieobecnych oraz poprawiania ocen ze sprawdzianów 
regulują przedmiotowe systemy oceniania. 



 
6. Nauczyciele przechowują prace pisemne do końca czerwcadanego roku szkolnego lub przekazują 
poprawione prace uczniom bezpośrednio po ich omówieniu. Na wniosek ucznia, rodziców (prawnych 
opiekunów) pisemne prace są udostępniane do wglądu uczniom lub ich rodzicom (prawnym 
opiekunom). 
7. Niesamodzielna praca na sprawdzianie lub samowolna zmiana grupy (tematu) skutkuje 
wystawieniem oceny niedostatecznej i niemożliwością poprawiania sprawdzianu. Fakt oszustwa jest 
odnotowywany w dzienniku i wpływa na ocenę zachowania(uczeń może uzyskać najwyżej ocenę 
dobrą) 
8.Nauczyciele mogą przeprowadzać niezapowiedziane kartkówki, ich zakres precyzują przedmiotowe 
systemy oceniania. 
 
II. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Ocena celująca / 6 / 
a) Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

ale również umie samodzielnie dotrzeć do innych źródeł i informacji oraz w oparciu o nie 
zdobyć i rozszerzyć swą wiedzę i wiadomości, właściwie je wykorzystać i zinterpretować. 

b) Systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów, samodzielnie  
i twórczo rozwiązuje własne uzdolnienia. 

c) Wychodzi z własnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów i zadań zarówno  
w czasie lekcji, jak i pracy pozaszkolnej. 

d) Bierze aktywny udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  
i innych odnosząc w nich sukcesy na miarę zakwalifikowania się do finału na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia i sukcesy. 

e) Jest autorem pracy wykonanej samodzielnie o dużych wartościach poznawczych  
i dydaktycznych. 

f) Potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych, własnych 
przemyśleń. 

g) Potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami danego przedmiotu, ale również umie 
powiązać tą problematykę w sposób interdyscyplinarny z zagadnieniami poznawanymi  
w czasie lekcji na innych przedmiotach. 

h)  Wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień. Potrafi udowodnić 
swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej w czasie lekcji 
lub samodzielnie wiedzy. 

i) Potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać. 
j) Posługuje się poprawną polszczyzną. 
k) Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.  
l) Posiada pełną wiedzę przewidzianą zakresem materiału programowego dla danego przedmiotu 

na danym poziomie. 
m) Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, aby twórczo rozwiązać nowe problemy teoretyczne lub  

praktyczne z programu nauczania danej klasy. 
n) Dodatkowa wiedza jest wynikiem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

2. Ocena bardzo dobra / 5 /  
a) Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji. Potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł 
wiadomości. 

b) Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 
nabytymi umiejętnościami i wiedzą. 

c) Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji jest zainteresowany problematyką przedmiotu. 
d) Bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych godnie 

reprezentuje szkołę. 
e) Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności i potrafi zaprezentować ich 

wyniki na forum klasy. 



f) Potrafi poprawnie rozumować i posługuje się zdobytą wiedzą i pojęciami, wykorzystując 
wiedzę przewidzianą programem nie tylko w zakresie danego przedmiotu, ale również 
pokrewnych przedmiotów. 

g) Potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i właściwie wykorzystać posiadaną 
wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

h) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. 

i) Opanował materiał przewidziany programem. 
j) Uczeń posiada pełną wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania przedmiotu  

w danej klasie. 
 
3. Ocena dobra / 4 / 

a) Potrafi samodzielnie korzystać ze wszystkich poznanych i wskazanych przez nauczyciela  
w czasie lekcji źródeł informacji. 

b) Stara się aktywnie uczestniczyć w lekcji. 
c) Umie samodzielnie rozwiązywać postawione problemy i typowe zadania, natomiast zadania  

o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. 
d) Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności i potrafi 

czasami zaprezentować ich wyniki na forum klasy. 
e) Poprawnie stosuje i posługuje się poznanymi pojęciami i wiadomościami oraz wykonuje 

samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne. 
f) Podejmuje się samodzielnie wykonania prac dodatkowych o niewielkim stopniu trudności 
g) Uczeń dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie zadań przewidzianych w programie 

nauczania. 
h) Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym 
danego przedmiotu. 

i) Opanował materiał w stopniu zadawalającym. 
 
4. Ocena dostateczna / 3 /  

a) Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 
b) Potrafi wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 
c) W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.  
d) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie  

w stopniu zadawalającym na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych  
w podstawach programowych. 

e) Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające na zrozumienie 
najważniejszych zagadnień. 

 
 
5. Ocena dopuszczająca 121 

a) Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 
podstawowych umiejętności, których opanowanie jest przewidziane w programie. 

b) Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. Pracuje 
chętnie na miarę możliwości. 

c) Jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu, 
nie przekreślają dalszej nauki i uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

d) Luki w opanowaniu materiału i umiejętności nie będą przeszkodą w dalszym procesie 
nauczania i są możliwe do uzupełnienia przez ucznia. 

 
6. Ocena niedostateczna / l / 

a) Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń i zadań wymagających 
zastosowania podstawowych umiejętności. 

b) Nie opanował podstawowych umiejętności. 



c) Nie bierze udziału w lekcjach w sposób aktywny. 
d) Nie opanował określonego minimum materiału, a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki. 
e) Braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują one nadziei nawet przy pomocy nauczyciela. 

 
 
Obniżenie wymagań edukacyjnych następuje po przedstawieniu przez ucznia odpowiedniego 
orzeczenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
C. Zasady oceniania zachowania 

I.Zasady ogólne 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b)  postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły; 
c) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
f) okazywanie szacunku innym osobom; 
g) przeciwstawianie się  przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

2. Ocena  zachowania nie może mieć wpływu na:  
a) stopnie z zajęć edukacyjnych; stopnie z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę   

zachowania; 
b) promocję do klasy programowo wyższej; z zastrzeżeniem  pkt. 2d) i 2e); 
c) ukończenie szkoły; z zastrzeżeniem 2d) i 2e); 
d) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

e) uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy trzeciej nie 
kończy szkoły. 

3. Ocena zachowania ucznia ma istotny wpływ na opinię Rady Pedagogicznej w sprawie 
wnioskowania  o stypendia, nagrody, egzaminy poprawkowe. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

5.   Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uprzednim zasięgnięciu opinii ucznia, zespołu  
klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
6.   Wychowawca na podstawie wiedzy całościowej o uczniu ma prawo do podniesienia lub obniżenia     
      oceny zachowania o jeden stopień. 
7.   Najpóźniej  tydzień  przed   klasyfikacyjną  radą   końcoworoczną  wychowawca   informuje        
      o przewidywanej ocenie  zachowania. 
8. Przewidywana ocena zachowania  staje się ostateczną przy założeniu, ze zachowanie ucznia   
      do czasu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nie uległo zmianie.  Ocena może ulec  
      podwyższeniu jeśli w tym okresie uczeń wykaże się dodatkowymi zasługami. 
9.Wystawiona przez wychowawcę klasy  ocena jest ostateczna i nie może być uchylona ani  

zmienionaz zastrzeżeniem punktu D.VI. 4. 
10.Oceną wyjściową dla wychowawcy jest ocena dobra: 

a) ocena dobra – uczeń przestrzega zasad zapisanych w statucie szkoły i regulaminie ucznia, jego 
zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

b)  ocena bardzo dobra i wzorowa – to oceny podwyższone, uczeń dodatkowo  wyróżnia się 
szczególnym zaangażowaniem w życiu szkolnym i poza szkolnym stanowiąc wzór dla 
rówieśników, 



c) uczeń dopuszcza się drobnych uchybień w postępowaniu, pojawiają się uwagi odnośnie jego  
zachowania, ale pracuje nad doskonaleniem swojego charakteru, naprawia wyrządzone szkody 
materialne i moralne i wykazuje chęć poprawy, 

d) oceny nieodpowiednia i naganna- uczeń systematycznie łamie obowiązujące w szkole prawa, 
nie stara się zmienić swego postępowania, nie dąży do naprawienia błędów, lekceważy 
upomnienia i uwagi, demoralizuje innych swoją postawą. 

 
 
II. Kryteria szczegółowe: 
1.Ocena wyjściowa dobra: 

a) uczeń punktualnie przychodzi na lekcje (dopuszczalne sporadyczne spóźnienia na pierwszą 
lekcję), 

b) brak uwag odnośnie niewłaściwego zachowania wobec wszystkich pracowników szkoły  
i społeczności uczniowskiej, 

c) uczeń nie zakłóca przebiegu lekcji, w pełni z niej korzysta, 
d) uczeń dba o kulturę języka, 
e) uczeń szanuje mienie szkoły, własne i innych (na przykład: nie pisze po ławkach, ścianach, nie 

niszczy sprzętów, nie niszczy przyborów szkolnych, podręczników), 
f) uczeń szanuje szkolny ceremoniał, zachowuje się stosownie do okoliczności, 
g) uczeń dba o higienę osobistą , estetyczny i skromny wygląd dostosowany do okoliczności, 
h) dopuszcza się 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w ciągu semestru 
i) uczeń jest uczciwy (na przykład: nie ściąga, nie zmienia grup na pracach pisemnych itp.), 
j) uczeń nie wpływa demoralizująco na społeczność szkolną ( na przykład: nie dręczy innych, 

nie spożywa alkoholu, narkotyków, nie pali itp.), 
k) uczeń nie łamie prawa (na przykład: nie kradnie, nie rozpowszechnia narkotyków i alkoholu, 

nie wszczyna bójek, nie fałszuje dokumentów), 
l) w przypadku większej ilości godzin nieusprawiedliwionych, przy jednoczesnym spełnieniu 

przez ucznia pozostałych kryteriów decyzję o wystawieniu oceny dobrej zachowania 
podejmuje wychowawca. 

2. Ocena bardzo dobra: 
uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą,nie spóźnia się na lekcje, a ilość nieobecności 
nieusprawiedliwionych nie przekracza 2 godzin w semestrzeoraz spełnia 2 z następujących 
wymogów: 
- aktywnie działa na rzecz klasy 
- działa w kołach zainteresowań, w organizacjach poza szkolnych, samorządzie uczniowskim 
- reprezentuje szkołę na zawodach, konkursach lub olimpiadach 
- bierze udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości i imprez. 

3. Ocena wzorowa: 
uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą,nie spóźnia się na lekcje i nie ma  nieobecności 
nieusprawiedliwionych oraz spełnia 2 z następujących wymogów: 
- aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły 
- jest inicjatorem lub organizatorem szkolnych uroczystości i imprez 
- reprezentuje szkołę na zawodach, konkursach lub olimpiadach i osiąga znaczące wyniki 
- aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, angażując się w zadania o charakterze 
społecznym, np.wolontariat (potwierdzone przez organizatora) 

4. Ocena poprawna: 
uczeń bezwzględnie przestrzega zapisy w punktach10,11 wymogów na ocenę dobrą,  
a w pozostałych przypadkach dopuszcza się drobnych uchybień. Liczba nieusprawiedliwionych 
nieobecności wynosi maksymalnie 12 godzin w semestrze. 

5. Ocena nieodpowiednia 



uczeń  przestrzega zapisu w punkcie 11 wymogów na ocenę dobrą, a w pozostałych przypadkach 
notorycznie narusza przepisy. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 12 godzin 
w semestrze.  

6. Ocena naganna 

uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę nieodpowiednią, bezwzględnym czynnikiem 
decydującym o wystawieniu oceny nagannej jest złamanie przez ucznia prawa, przez co 
należy rozumieć m.in. kradzieże, rozboje, wymuszenia, fałszowanie dokumentów, handel 
narkotykami lub pozostawanie pod ich wpływem, oczernianie przez Internet, uchylanie 
się od spełniania obowiązku szkolnego (więcej niż 50% nieobecności 
nieusprawiedliwionych w semestrze). 
 

D. Klasyfikowanie śródroczne i roczne  
 
I. Informacje ogólne 
1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na określonym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia     
       z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych      
      oraz ocen zachowania. 
2. Śródroczną i końcoworoczną radę klasyfikacyjną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed        

wakacjami (zimowymi i letnimi) i jest ona poprzedzona wystawieniem ocen z poszczególnych 
przedmiotów i zachowania najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze. 

3.  Śródroczną radę klasyfikacyjną dla klas maturalnych przeprowadza się w grudniu, w ostatnim    
      tygodniu przed przerwą świąteczną. 
4.  W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o przesunięciu terminów. 
5.  Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia     
      w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
      i ustaleniu, na podstawie średniej ważonej, ocen klasyfikacyjnychoraz ocen zachowania. 
6.   Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą śródroczną i końcoworoczną nauczyciel informuje ucznia 
      i  jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną  wpisując ją jako proponowaną  
      w dzienniku elektronicznym oraz  wysyła wiadomość do rodziców  i ucznia. 
    Fakt niewystępowania  w tym terminie  wspomnianego zagrożenia nie oznacza gwarancji uzyskania  
     przez ucznia  pozytywnej oceny. 
7.  Tydzień przed klasyfikacyjną radą końcoworoczną nauczyciel informuje ucznia o 
przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych, wychowawca informuje o przewidywanej ocenie   
zachowania. 
 
II. Podwyższenie oceny końcoworocznej przed klasyfikacją 
1.  Po poznaniu przewidywanej oceny końcowo rocznej z zajęć edukacyjnych ale przed  
       klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń może ubiegać się o podwyższenie  
       przewidywanej oceny końcoworocznej z zajęć  edukacyjnych maksymalnie o jeden stopień. 
2.Warunkiem uzyskania zgody na ubieganie się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę  
      klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być: 
     a) długa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole, ale nie przekraczająca 50% godzin 
         lekcyjnych z danego przedmiotu lub 
     b) trudna sytuacja życiowa ucznia, potwierdzona przez wychowawcę klasy lub 
     c) wzorowo wypełnia obowiązki ucznia oraz był obecny na wszystkich sprawdzianach, terminowo  
        je zaliczył i uzyskał ze wszystkich sprawdzianów oceny nie niższe niż przewidywana przez  
        nauczyciela ocena końcoworoczna 
3. Uczeń składa pisemny wniosek wraz z opinią wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu do  
     dyrektora szkoły o przeprowadzenie rocznego egzaminu przedmiotowego najpóźniej następnego 
    dnia po poznaniu przewidywanej oceny końcoworocznej. 
4. Roczny egzamin przedmiotowy musi zostać przeprowadzony i oceniony nie później niż na dwa dni  
    przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 



5. Dyrektor zleca przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi danego przedmiotu w obecności innego  
     nauczyciela tego przedmiotu w zakresie treści programowych przewidzianych w danym roku  
     szkolnym. 
6. Egzamin z języka polskiego oraz języków obcych składa się z części ustnej i pisemnej.  
     Z pozostałych przedmiotów jest przeprowadzany w formie pisemnej, a z wychowania fizycznego  
     i technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
7.Podwyższenie przewidywanej oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych może nastąpić 
     tylko, gdy uczeń zdał egzamin w stopniuprzynajmniej równym ocenie, o którą się ubiega. 
     Fakt uzyskania z egzaminu niższej oceny nie może wpłynąć na obniżenie oceny  
     przewidywanej. 
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji,  
    termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.  
    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
    ucznia.   
 
 
III.Klasyfikacja i uzyskiwanie promocji  
1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć          
    Obowiązkowych i dodatkowych z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których na podstawie decyzji    
   dyrektora został  zwolniony. 
2. 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 C.I. 2d,e 
3.   Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  
     zachowanie co najmniej bardzo dobre. 
4.  Średnią ocen oblicza się z wszystkich obowiązkowych (z wyjątkiem tych, z których uczeń był  
     zwolniony przez dyrektora) i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii. 
5.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli  
       brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach   
       przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
6. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin   
      klasyfikacyjny. 
7. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  lub na   
      prośbę jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin  
      klasyfikacyjny. 
8. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych  przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz  
       uczeń spełniający obowiązek szkolny lub  obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin  
       klasyfikacyjny przed komisją powołaną przez  dyrektora. 
9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin    
       poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin  
       poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych ale tylko raz  w ciągu cyklu nauczania. Uczeń  
       powinien, najpóźniej przed analityczną radą pedagogiczną złożyć pisemną prośbę do dyrekcji  
      o umożliwienie zdania tego egzaminu. 
 
IV.Egzaminy klasyfikacyjny 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną  
      do dyrektora szkoły, nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady   
       pedagogicznej.  
3. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, przy  
    czym nie może to być termin późniejszy niż dzień posiedzenia klasyfikacyjnego rady 
     pedagogicznej. 
4.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów:   
     elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede   
      wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Pytania i ćwiczenia egzaminacyjne ustala egzaminator.   
     Stopień trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen. 



  5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego    
       nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  
  6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
         w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, zadania lub ćwiczenia egzaminacyjne, wyniki  
        egzaminu oraz uzyskane oceny.  
        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  
       ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego w czasie  
       klasyfikacji końcoworocznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na     
       zasadach ogólnie obowiązujących. 
8. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt.  
    D.VI.4. 
 
V. Egzamin poprawkowy 
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
       z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin   
       ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 
2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor  szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin   
    poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  
3.  W skład komisji wchodzą: 
    a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  
    b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
    c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną  
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor powołuje  
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,  
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej  
szkoły.  
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania (zadania lub ćwiczenia praktyczne), wynik  
egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia w którym wpisuje się datę egzaminu  
oraz ustalony stopień.  
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez  
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
7.Rada Pedagogiczna może warunkowo promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  
z jednego przedmiotu, jeżeli jest on kontynuowany w klasie programowo wyższej. Brak zgody 
skutkuje brakiem promocji i powtarzaniem klasy. 
 
VI. Odwołanie od oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych lub zachowania 
1.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna   
ocena   klasyfikacyjna   z   zajęć   edukacyjnych  jest   ostateczna,   z zastrzeżeniem pkt. 4. 
2.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. D.III.9 oraz D.VI.4 
3.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. D.VI.4. 
4.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  
szkoły,  jeżeli   uznają,   że   roczna  ocena   klasyfikacyjna   z  zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie   z   przepisami   prawa   
dotyczącymi   trybu   ustalania   tej   oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



5.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami  prawa 
dotyczącymi  trybu ustalania tej  oceny,   dyrektor  szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych -przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęćedukacyjnych;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną 
ocenę   klasyfikacyjną   zachowania   w   drodze   głosowania   zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

6.Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.5a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 
7.W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 
wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
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. 
8.W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) c)   wskazany   przez   dyrektora   szkoły   nauczyciel   prowadzący   zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog lub psycholog szkolny, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców. 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7b, 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.  
10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
11.Z prac komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się pisemne prace 
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
12.Z prac komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się 
protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 



c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
13.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w pkt. 5a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
14.Przepisy pkt. 4-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
VIII. Uko ńczenie Liceum 

1. Uczeń kończy Liceum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych uzyskał zajęć obowiązkowych oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  
o której mowa w pkt l, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 
 
E. Szczegółowe zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych zawierają przedmiotowe  
systemy oceniania.  
 
 
 


