
Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. 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 i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego  

i norm etycznych.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

oraz o postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez wskazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

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

5) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

specjalnych uzdolnieniach, trudnościach w nauce oraz zachowaniu.  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno-wychowawczej.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;  

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  



5) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

5. Oceny są jawne dla ucznia oraz dla jego rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne  

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi  

lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.  

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

lub egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

8. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia znajdują  

się na stałe w  bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

§ 2 

Informowanie uczniów  o kryteriach oceniania 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (tj. do 30 września) 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 oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (tj. do 30 września) informuje 

uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Informacje powyższe przekazywane są w formie ustnej uczniom podczas zajęć 

wychowawczych, rodzicom/prawnym opiekunom na spotkaniu z wychowawcą. 

4. Fakt przekazania informacji, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2  nauczyciel dokumentuje 

odpowiednim zapisem w dzienniku elektronicznym. Informuje również rodziców /prawnych 

opiekunów i uczniów o dostępności dokumentów, zawierających szczegółowe informacje 

dotyczące kryteriów oceniania, co rodzice/prawni opiekunowie 

 i uczniowie potwierdzają podpisem na imiennej liście.  

 

 

 



§ 3 

Ocenianie bieżące 

1 Oceny bieżące określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia z realizowanej części 

programu nauczania, aktywności i twórczej postawy na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych.  

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) celujący – wyrażony cyfrą 6;  

2) bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5;  

3) dobry – wyrażony cyfrą 4;  

4) dostateczny – wyrażony cyfrą 3;  

5) dopuszczający – wyrażony cyfrą 2;  

6) niedostateczny – wyrażony cyfrą 1.  

3. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-” z wyjątkiem oceny 

celującej i niedostatecznej.  

4. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika elektronicznego.  

5. Wszelkie formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych wymagające od ucznia powtórzenia 

znacznej partii materiału sprawdzających dział lub kilka działów, powinny być zaplanowane 

w rozkładzie materiału i podane na początku roku szkolnego do wiadomości ucznia. Prace 

pisemne tego typu powinny być wpisane do dziennika elektronicznego nie później  

niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. W jednym tygodniu mogą być przeprowadzone 

co najwyżej trzy takie prace. Dopuszcza się przeprowadzenie czwartego sprawdzianu  

w tygodniu tylko wtedy, gdy jest to sprawdzian z języka obcego realizowanego w systemie 

międzyoddziałowym.  

6. Symbolem „nb” zostaje w dzienniku elektronicznym odnotowany fakt, że uczeń nie zgłosił 

się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnić materiał objęty sprawdzianem w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. 

Wówczas symbol „nb” zostaje zastąpiony jedną z ocen bieżących. Jeżeli uczeń nie dopełni 

obowiązku uzupełnienia tego materiału, symbol „nb” zostanie zastąpiony oceną 

niedostateczną.  

7. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych w terminie  

nie dłuższym niż 2 tygodnie od przeprowadzenia pracy kontrolnej. W przypadku choroby 

nauczyciela termin ten wydłuża się o czas trwania zwolnienia.  

8. Każdy zespół przedmiotowy ma obowiązek ustalenia minimalnej liczby ocen bieżących 

niezbędnych do dokonania śródrocznej i rocznej klasyfikacji.   



9. .Zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych musi 

zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np”. Liczba możliwych 

nieprzygotowań oraz szczegółowa interpretacja pojęcia „nieprzygotowania do zajęć” jest 

ustalona przez nauczyciela danego przedmiotu. Zgłoszenie nieprzygotowania w ramach 

ustalonego przez nauczyciela limitu nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną śródroczną i 

klasyfikacyjną roczną. W przypadku zapowiedzianych różnorodnych form sprawdzenia 

wiedzy uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. 

10.Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania w różnych formach osiągnięć 

edukacyjnych uczniów tak, aby wychowawca na każdym spotkaniu z rodzicami/prawnymi 

opiekunami miał możliwość rzetelnego poinformowania ich o postępach w nauce. 

11.O bieżących postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje  

od nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klasy, przede 

wszystkim podczas wywiadówek i konsultacji, a w wyjątkowych przypadkach w terminach 

uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem oraz przez systematyczne monitorowanie 

postępów ucznia w dzienniku elektronicznym. 

12.Nauczyciel nie ma obowiązku udzielania informacji rodzicom/prawnym opiekunom  

o wynikach w nauce i sprawach wychowawczych podczas trwania lekcji lub pełnienia dyżuru 

śródlekcyjnego. Nauczyciel nie ma obowiązku udzielania informacji przez telefon. 

Obowiązkiem rodzica jest stawienie się do szkoły, 

13. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących uczniów, nie mogą być pobierane  

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

§ 4 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Nie przewiduje się śródrocznych ocen proponowanych. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego. Termin tej klasyfikacji uchwala rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym 

przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych (określonych w szkolnym planie nauczania) i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 



oceny klasyfikacyjnej zachowania. Na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wystawiane są przewidywane oceny roczne. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Średnia ważona nie 

jest jedynym elementem decydującym o w/w ocenach 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie prac klasowych oraz innych form 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności uznanych za konieczne i obowiązkowe.  

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, który 

wystawiając ocenę bierze pod uwagę samoocenę ucznia, opinię samorządu klasowego, opinię 

innych nauczycieli uczących w danej klasie oraz własną opinię o uczniu.  

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala  

się w stopniach według następującej skali:  

 

1) celujący;  

2) bardzo dobry;  

3) dobry;  

4) dostateczny;  

5) dopuszczający;  

6) niedostateczny.  

8. Nie stosuje się przy ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych znaków „+” i „-”.  

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła, w miarę możliwości stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

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

zachowania.  



12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

13. 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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  

14. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się w dzienniku elektronicznym, 

 a oceny roczne klasyfikacyjne również w dzienniku i w arkuszach ocen w pełnym brzmieniu.  

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

18. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej:  

1) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (w czasie zajęć) informują 

ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych;  

2) wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania;  



3) wychowawca klasy informuje rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

19. Jeżeli przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną niedostateczną wychowawca 

jest zobowiązany poinformować rodziców/opiekunów prawnych ucznia, którzy otrzymanie 

informacji  potwierdzają podpisem na zebraniu. W uzasadnionych przypadkach informację  

tę należy niezwłocznie przekazać listem poleconym.  

20. Nieobecni rodzice na w/w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego 

w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać  

od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie rocznej z zachowania.  

W czasie nieobecności wychowawcy informację pisemną rodzice/opiekunowie prawni 

odbierają w sekretariacie szkoły. 

21. Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, nauczyciel winien przekazać 

informację o wynikach edukacyjnych w sposób zapewniający ochronę tych danych poprzez 

indywidualne konsultacje dla rodziców, kartki z ocenami na wywiadówce, rozmowy 

indywidualne. Nauczyciel nie ma obowiązku udzielania informacji o uczniu przez telefon. 

Obowiązkiem rodzica jest stawienie się do szkoły. 

22. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych, jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcia uzyska potwierdzone na piśmie 

informacje o znaczących osiągnięciach ucznia w danej dziedzinie lub jeżeli po analizie ocen 

cząstkowych, osiągnięć i postępów ucznia w ciągu roku szkolnego nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne stwierdzi możliwość podwyższenia oceny po uzyskaniu uzupełniającej 

informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia. Nauczyciel ustala formę i zakres dodatkowego 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia (w szczególności sprawdzian, wykonanie pracy, 

odpowiedź ustna).  

23. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania jest uzyskanie przez wychowawcę potwierdzonej informacji o godnej pochwały 

postawie ucznia w środowisku pozaszkolnym.   

24. Wychowawca może ustalić uczniowi niższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, jeżeli uczeń w rażący sposób naruszy statut szkoły. Zmiany oceny 

dokonuje wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  



25. Ustalona przez nauczyciela zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, 

klasyfikowania i promowania, klasyfikacyjna roczna ocena niedostateczna z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego.  

§ 5 

Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej (oceny z egzaminu poprawkowego) 

wystawionej niezgodnie z regulaminem 

1. 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 nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych  od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wniosek 

składają rodzice lub uczeń z prośbą do dyrektora szkoły o egzamin zmieniający ocenę 

klasyfikacyjną roczną. Wniosek musi zawierać informację, jakie punkty WZO zostały 

zdaniem wnioskodawcy, naruszone przy ustalaniu oceny rocznej.  

2. 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:  

1) 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 zajęć edukacyjnych;  

2) 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.  

3. Sprawdzian, o którym mowa § 5 ust. 2 pkt1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne;  

 



2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako 

przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca klasy,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie,  

d) pedagog lub psycholog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego z danej klasy,  

f) przedstawiciel rady rodziców danej klasy. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt1b 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.  

6. 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  

7. Z prac komisji sporządza się protokół (stanowiący załącznik do arkusza ocen) zawierający 

w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

8. Do protokołu, o którym mowa w § 5 ust.7 pkt 1 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 § 5 ust.2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

10. Przepisy zawarte w § 5 ust.1 - 9 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.  

§ 6 

Ogólne kryteria śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania 

1.Ustala się następujące ogólne kryteria śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zachowania:  

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w szkole i poza szkołą zachowuje się bez 

zarzutu, jest wzorem do naśladowania, sumienny w nauce i wypełnianiu obowiązków, 

chętnie podejmuje prace społeczno-użyteczne dla klasy, szkoły i środowiska, rozwija 

swoje zainteresowania i uzdolnienia;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w szkole i poza nią zachowuje się bez 

zarzutu, włącza się chętnie w prace społecznie użyteczne na terenie klasy, szkoły  

i środowiska,  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,  

ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,  

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w szkole i poza nią zachowuje się właściwie, 

zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza zasady należytego zachowania, 

popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią,  

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który permanentnie nie przestrzega zasad ujętych w 

statucie szkoły i mimo licznych uwag nauczycieli i dyrekcji nie wykazuje chęci 

poprawy swojego zachowania.  

2. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie odrębnego regulaminu wystawiania ocen  

z zachowania, który stanowi załącznik nr 1 do WZO. 

3. Wychowawca klasy może ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o stopień 

wyższą niż wynikająca z powyższych kryteriów jeżeli:  

1) po klasyfikacji śródrocznej uczeń wykazał znaczącą poprawę zachowania;  



2) liczba godzin nieusprawiedliwionych czy spóźnień nieznacznie przekracza ustalony 

limit dla danej oceny, zaś z uwagi na inne kryteria uczeń kwalifikuje się do uzyskania 

oceny wyższej.  

§ 7 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  

w § 1 ust.4 pkt 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.  

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  

lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. Uczeń ma obowiązek dostarczyć powyższe zaświadczenie do dyrekcji szkoły  

w terminie do 7 dni od daty wystawienia.  

 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu , z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki 

drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem  § 7 ust. 6.  

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

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



8. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie w podaniu do dyrekcji szkoły deklarują wzięcie 

odpowiedzialności za ucznia, jeżeli zajęcia wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej są początkowymi lub końcowymi lekcjami w danym dniu. W 

pozostałych przypadkach uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela danego przedmiotu.  

§ 8.  

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać  

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;  

3) ubiegający się o przyjęcie do szkoły zmieniając typ szkoły lub przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym.  

6. Zmiana nauczania drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić tylko po zdaniu 

egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia po zakończeniu rocznego cyklu 

nauczania danego języka.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2  

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych.  

8. Uczniowi, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania.  

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem § 8 

ust.10.  

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

formę zadań praktycznych.  



11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami prawnymi opiekunami.  

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 8 ust.3 i 4 oraz ust.5 pkt 1 i 3 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 8 ust 5 pkt 2 przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą:  

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

przewodniczący komisji,  

b)  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany ten 

egzamin.  

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia.  

15. Pytania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 

komisji egzaminacyjnej.  

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 8 ust.5 pkt 2, oraz jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia.  

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia,  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i 

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 5  

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 5.  

 

 

 

 



§ 9 

Egzamin poprawkowy 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z 

tych zajęć. 

2. 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 zadań praktycznych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wskazany przez dyrektora jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  

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

komisji.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w § 9 ust.4. pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje 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.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) pytania egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. 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 danego roku kalendarzowego.  



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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 

klasie programowo wyższej.  

§ 10 

Promowanie do klasy programowo wyższej, ukończenie szkoły 

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. 

2. 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.  

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, zalicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

4. W przypadku, uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, otrzyma na świadectwie 

oceny z obu tych przedmiotów. Obie zaliczać się też będą do średniej ocen. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

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

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 10 ust.1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

7. 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 klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 10 ust.3, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w § 10. ust.7, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 


