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Załącznik 3 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Szkolny system oceniania, stanowiący załącznik do statutu ZS opracowany został                        

z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych  

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 programów nauczania oraz 

formułowania oceny. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                       

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

 bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w przyjętych  

formach, 

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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 ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich 

poprawienia. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

 

Rozdział II 

Skala i formy oceniania bieżącego i śródrocznego 

1. Nauczyciel powinien dobrze poznać każdego ucznia; zwracając szczególną uwagę na 

możliwości umysłowe, sytuację rodzinną, warunki do nauki w domu, umiejętności 

nawiązywania kontaktów z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami, stan 

zdrowotny ucznia. 

2. W zależności od wszelkich możliwości uczniów, wymagania przy odpowiedziach ustnych 

powinny być zróżnicowane w stosunku do każdego ucznia. 

3. Każda ocena musi mieć charakter wychowawczy i mobilizujący do poprawy. 

4. Jeżeli wystawione oceny nie mobilizują uczniów do lepszej pracy lecz utwierdzają ich 

w przekonaniu, że nic nie potrafią, należy nawiązać kontakt z pedagogiem szkolnym, 

z wychowawcami i rodzicami, aby w odpowiednim czasie zapobiec niepowodzeniu. 

5. Przy ustaleniu tematów z prac pisemnych nauczyciele powinni ustalić wspólne kryteria. 

Zadania powinny być tak dobrane, aby każdy uczeń mógł wykazać swoje aktualne 

możliwości. W tematach prac pisemnych powinny być zagadnienia na ocenę 

dopuszczającą i bardzo dobrą. 

6. W klasach równoległych tematy prac nie powinny różnić się poziomem. W klasach bardzo 

słabych można obniżać stopień trudności zadań lub podwyższać w klasach dobrych. 

7. Przy wystawieniu ocen okresowych i rocznych powinno się brać pod uwagę pracę ucznia 

w całym okresie, w ciągu całego roku. Wykluczyć wszelkie zaliczenia pod koniec okresu 

lub pod koniec roku. Takie oceny nie mobilizują ucznia do systematycznej pracy. 

8.  

a)  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 
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b)  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę   

powinien ją uzasadnić. 

9. Obniżenie wymagań edukacyjnych 

a)  Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania się i nauczycieli uczących 

z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, (za 

potwierdzeniem, że zapoznali się z zaleceniami PPP) oraz dostarczyć opinię do pedagoga 

szkolnego. 

b)  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne                       

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

c)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są 

one zajęciami kierunkowymi  - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany  przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

10. 

a)  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć                    

z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej. 

b)  Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii                    

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

c)  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

 oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. Wpisu dokonuje wychowawca klasy na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego, które przechowuje w dokumentach ucznia. 

d)  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii 

poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego.  

11. Tematy do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych należy ustalać kolektywnie  

     w ramach pracy sekcji. 

12. Ocenie bieżącej podlegają: 

a) wypowiedzi ustne, 

b) prace pisemne - zadania klasowe, kartkówki, sprawdziany, testy, 

c) prace na lekcji – aktywność, 

d) praca domowa uczniów, 

e) zeszyt przedmiotowy, 
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f) referaty, 

g) projekty, wytwory pracy, 

h) sprawozdania, 

i) udział w konkursach, zawodach, turniejach, 

j) recytacje, 

k) wiadomości z nauki o języku, 

l) wysiłek wkładany w wywiązywaniu się z obowiązków, 

13. Zespoły przedmiotowe ustalają dla każdego przedmiotu liczbę oraz rodzaj 

obowiązkowych form oceniania. 

14. Podstawą oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej są oceny znajdujące się       

w dokumentacji szkolnej (dziennik klasowy, dziennik praktyk, dziennik 

pracy pozaszkolnej). 

15. Klasyfikacja ma miejsce, gdy dla danego przedmiotu i obowiązującej liczby godzin   

znajduje się odpowiednia ilość stopni: 

 dla przedmiotu objętego 1 godz. nauczania obowiązują minimum 3 oceny 

 dla przedmiotu objętego 2 godz. nauczania obowiązują minimum 4 oceny 

 dla przedmiotu objętego powyżej 3 godz. nauczania obowiązują co najmniej 4 oceny 

16. Przy wystawianiu oceny pozytywnej należy wziąć pod uwagę fakt, aby przynajmniej 

jedna lub dwie oceny (w zależności od liczny godzin nauczania) z odpowiedzi i z pracy 

pisemnej były pozytywne. 

17. Przyjmuje się 6 - stopniową skalę ocen z następującymi skrótami: 

a) celujący  cel 

b) bardzo dobry bdb 

c) dobry  db 

d) dostateczny dst 

e) dopuszczający dop 

f) niedostateczny ndst 

18. Dopuszcza się oceny z minusem „-”  i plusem „+” w ocenianiu śródrocznym. 

19.  Oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym można pisać przy pomocy cyfr: 6 (cel), 5 (bdb), 

4 (db), 3 (dst), 2 (dop), 1 (ndst). 

20. Kryteria oceny ustala zespół przedmiotowy i na ich podstawie nauczyciel wystawia ocenę 

śródroczną i końcową. 

21. Ocena końcowa, śródroczna i roczna nie musi być średnią wszystkich ocen. 
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22. Prace pisemne powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni z wyłączeniem dni 

wolnych. 

23. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

24. W przypadku, gdy kształcenie odbywa się w systemie modułowym: 

a) osiągnięcia edukacyjne uczniów powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu całego 

procesu realizacji programu modułowego, 

b) na pierwszych zajęciach uczeń powinien zostać zapoznany z wymogami 

edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, 

c) podczas realizacji programu proponuje się sprawdzać osiągnięcia ucznia na podstawie: 

 sprawdzianów ustnych i pisemnych  

 testów osiągnięć szkolnych, 

 obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

 wykonywanych zadań domowych, 

 wykonywanych projektów. 

d) ocenianie zajęć modułowych ukierunkowane jest na: 

 wykorzystanie posiadanych wiadomości ogólnozawodowych i planowanie realizacji 

zadania, 

 organizowanie stanowiska pracy, 

 przestrzeganie przepisów bhp, 

 zaangażowanie w zajęcia. 

e) w końcowej ocenie osiągnięć uczniów po zakończeniu realizacji programu każdego 

modułu należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela 

sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

f) uczeń uzyskuje ocenę pozytywną z danego modułu, jeżeli opanował wiedzę 

i umiejętności co najmniej w stopniu dopuszczającym w ramach poszczególnych 

jednostek modułowych, 

g) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny 

uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze 

jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. 

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

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

26. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który otrzymał średnią końcoworoczną 

ocen  z przedmiotów powyżej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w każdym 

typie szkoły.  
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27. 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.  

28. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu 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.  

Uwaga końcowa: 

Należy oceniać ucznia za to co umie, a nie za to czego nie umie. 

 

 

Rozdział III 

Ogólne kryteria ocen 

 

1.  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

b)  oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy 

c)  lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne  osiągnięcia. 

2.  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie 

b)  oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej 

b)  oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 
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4.  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

b)  oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5.  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a)  ma braki w opanowaniu wiadomości zawarte w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki 

b)  oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności. 

6.  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

b)  oraz  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

7.  Uczeń może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                   

w szkolnym planie nauczania. 

 

Rozdział IV 

Kryteria ocen zachowania 

1. Ocena zachowania ucznia, wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. 

2. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.  

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, jako ocenę ostateczną uwzględniając 

opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, 

którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoim i kolegów.  
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4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy 

ustala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców.  

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do regularnego kontrolowania opuszczonych 

godzin: 

a) termin usprawiedliwiania godzin 14 dni po okresie nieobecności ucznia 

b) nie dopuszcza się usprawiedliwiania godzin pojedynczych, tylko w szczególnych 

przypadkach tj. choroba, młodzież dojeżdżająca (warunki atmosferyczne), wizyty 

lekarskie, oraz inne zaakceptowane przez wychowawcę 

c) pełnoletni uczeń nie może sam usprawiedliwiać godzin opuszczonych. 

6. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych, 

b) nie posiada żadnej uwagi negatywnej w dzienniku, 

c) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 

d) nie opuścił żadnej godziny bez usprawiedliwienia, 

e) wyróżnia się pracowitością i systematycznością uzyskując oceny maksymalne w stosunku 

do swoich możliwości, 

f) jest inicjatorem i uczestnikiem imprez kulturalnych, sportowych, konkursów, olimpiad 

przedmiotowych, itp.  

g) utrzymuje wzorowe kontakty z koleżankami i kolegami, nauczycielami i dyrekcją oraz 

pracownikami administracji szkoły, 

h) szanuje własność prywatną i społeczną,  

i) jest zaangażowany z życie klasy, pomaga słabszym w nauce, 

j) dba o honor i tradycje szkoły, 

k) dba o piękno mowy ojczystej, 

l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swojej i innych osób.  

7. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 

b) systematycznie uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych, 

c) opuścił 15 godzin bez usprawiedliwienia,  

d) wyróżnia się pracowitością i systematycznością uzyskując oceny adekwatne do swoich 

możliwości, 

e) aktywnie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

f) okazuje szacunek innym osobom, 
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g) szanuje własność prywatną i społeczną, 

h) jest odpowiedzialny i chętnie pomaga innym, 

i) dba o honor i tradycję szkoły, 

j) dba o piękno mowy ojczystej, 

k) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swojej i innych osób. 

8. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymuje nieliczne uwagi dotyczące zachowania, 

b) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (25 godz.) 

c) angażuje się w życie szkoły tylko na polecenie nauczyciela, 

d) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w celu poszerzenia swoich wiadomości 

i kształcenia umiejętności, 

e) utrzymuje poprawne kontakty z innymi,  

f) przestrzega zasad kultury języka i zachowuje uznane normy moralne, 

g) zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu, 

h) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. 

9. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) opuścił kilkanaście nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych (35 godz.) 

b) otrzymuje liczne uwagi dotyczące zachowania, nie wykraczające jednak poza normy 

etyczne i zapisy w statucie szkoły,  

c) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w celu poszerzenia swoich wiadomości 

i kształcenia umiejętności, 

d) niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

e) nie posiada nawyku przestrzegania zasad dobrego zachowania i kultury języka, 

f) zachowuje się poprawnie wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli, dyrekcji oraz 

pracowników administracji szkoły,  

g) nie ulega nałogom. 

10. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (60 godz.), 

b) posiada bardzo dużą ilość negatywnych uwag dotyczących zachowania, 

c) lekceważy polecenia nauczyciela, 

d) nie przestrzega zasad kultury osobistej i kultury języka, 

e) nie szanuje własności prywatnej i społecznej, 

f) łamie zasady współżycia społecznego, 

g) ulega nałogom. 
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11. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) notorycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 60 godz. lekcyjnych) 

b) posiada bardzo dużą ilość uwag negatywnych dotyczących zachowania, 

c) lekceważy polecenia nauczyciela, 

d) nie przestrzega zasad kultury osobistej i kultury języka, 

e) zawinił przejawami chuligaństwa lub wandalizmu, 

f) posiada naganny stosunek wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli, dyrekcji oraz 

pracowników administracji szkoły, 

g) stwarza zagrożenie własnego i cudzego życia i zdrowia, 

h) wszedł w konflikt z prawem, 

i) ulega nałogom,  

j) dopuścił się kradzieży, 

k) zachowuje się agresywnie – stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec uczniów 

i innych osób.  

12. Informacja o obniżonej ocenie z zachowania jest podawana rodzicom (prawnym 

opiekunom) jednocześnie z ocenami z przedmiotów.  

 

Rozdział V 

Terminy i sposoby informowania rodziców  

o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych 

 

§ 1 

1. Na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego odbyć zebrania wywiadowcze                       

z rodzicami w celu poinformowania ich o przewidywanych dla uczniów ocenach 

negatywnych i pozytywnych. Każdy nauczyciel winien taką ocenę uczniowi wpisać 

ołówkiem i o niej go podczas lekcji poinformować. 

2. Proponowana ocena na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego nie jest 

gwarancją, że ocena ta nie zostanie zmieniona na wyższą lub niższą. Uzależnione to 

będzie od efektów uczenia się ucznia i jego postępów w nauce. 

3. Nie wcześniej niż 16 dni i nie później niż dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika 

w osobnej rubryce przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne, a wychowawcy 
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przewidywaną roczną ocenę z zachowania. W przypadku nieobecności nauczyciela 

przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji 

uzyskanych od nauczyciela. W późniejszym terminie lub na konferencji 

klasyfikacyjnej ocena ta może być zmieniona przez nauczyciela uczącego, jeżeli 

uzgodnił to z wychowawcą klasy. 

4. W przypadku nie wstawienia się rodziców na zebranie wywiadowcze o którym mowa 

w pkt. 1, wychowawca wysyła list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

5. Nauczyciele są zobowiązani do wpisania przewidywanej oceny semestralnej 

(śródrocznej) za I semestr z danego przedmiotu do zeszytu przedmiotowego 

w terminie na 1 tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. W przypadku braku zeszytu 

z danego przedmiotu, np. wychowanie fizyczne, wpis oceny uzgodnić z wychowawcą 

klasy. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować rodziców bądź prawnych 

opiekunów o ocenach na zebraniu wywiadowczym w tygodniu poprzedzającym 

konferencję klasyfikacyjną w terminach ustalonych przez Dyrekcję Szkoły.  

 

§ 2 

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

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§ 19.1 rozporządzenia (jeżeli ocena nie została ustalona zgodnie z przepisami prawa,  

o którym mowa jest w tym regulaminie). 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna w szkołach dla dorosłych) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 19.1 rozporządzenia. 

 

§ 3 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (§ 17 rozporządzenia) Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



 12

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) 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. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

b) kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

c) wychowawca klasy, 

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

e) pedagog, 

f) psycholog, 

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

h) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
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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 (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

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. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 
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Rozdział VI 

Egzaminy klasyfikacyjne 

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

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                    

w szkolnym planie nauczania. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.  

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w statucie 

szkoły z zastrzeżeniem pkt. 6. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną  prośbę ucznia złożoną do dyrektora 

szkoły przed konferencją klasyfikacyjną. 

8.  W podaniu uczeń  deklaruje, na jaką ocenę pragnie zdawać egzamin. 

9.  Komisja przygotowuje pytania odpowiadające poziomowi wymagań zadeklarowanej 

oceny. 

10. Uczeń zdaje egzamin pisemny i ustny lub praktyczny przed komisją egzaminacyjną 

składającą się z przewodniczącego, nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne z uczniem 

i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

11. Potwierdzeniem zdawania egzaminu klasyfikacyjnego jest Protokół egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń  

dopuszczony do tego egzaminu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej nie ma 

prawa do zdawania egzaminu poprawkowego. 
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10. Uczeń zmieniający profil kształcenia musi zdawać wyznaczone egzaminy klasyfikacyjne. 

Terminy egzaminów w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza Dyrektor 

Szkoły. 

11. W przypadku niezdania wyznaczonego egzaminu uczeń nie może kontynuować nauki              

w danej klasie. 

 

Rozdział VII 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz matura 

 

Regulamin tych egzaminów ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i stanowi 

on odrębny załącznik tego dokumentu. 

 

 

Rozdział VIII 

Egzaminy poprawkowe 

 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2.  Termin egzaminu ucznia wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: dyrektor, wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia - jako egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same zajęcia 

lub zajęcia pokrewne - jako członek komisji. 

4.  Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę 

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

Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia. 

5.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii 

informacyjnej, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których egzamin 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

6.  Egzamin pisemny trwa 90 minut. Jeżeli uczeń zdaje egzamin ustny w tym samym dniu, to 

przystępuje do niego po godzinnej przerwie. 

7.  Komisje przedmiotowe ustalają sposób przeprowadzenia egzaminu. 
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8.  Pytania do egzaminu  poprawkowego przygotowuje nauczyciel prowadzący w danym roku 

szkolnym zajęcia lekcyjne z danym uczniem, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

9.  Ocenę z obu części egzaminu ustala komisja, a wynik ogłasza się na konferencji plenarnej. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół wg wzoru. Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia. 

11. Uczeń, który z powodu choroby, przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu  

w wyznaczonym terminie, po przedłożeniu usprawiedliwiających dokumentów i nowego 

podania może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora 

szkoły, nie później niż do końca września  a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do kończ marca  po ustaleniu 

przyczyny nieobecności. 

12. Uczeń, który nie otrzymał w wyniku egzaminu poprawkowego oceny pozytywnej nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może wyjątkowo jeden 

raz promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.  

14. Uczeń, klasy programowo najwyższej, który w wyniku końcowej klasyfikacji otrzymał 

ocenę niedostateczną, może składać egzamin poprawkowy. 

15. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń 

dopuszczony do tego egzaminu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej nie ma 

prawa do zdawania egzaminu poprawkowego. 

 

 

Rozdział IX 

Zasady przechodzenia uczniów z jednego typu szkoły do innego typu 

1. Uczeń, który nie rokuje nadziei na ukończenie danego typu szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy po uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) może złożyć 

podanie do Dyrekcji szkoły o zmianę typu szkoły. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje możliwość przejścia ucznia do innego typu szkoły i wyznacza 

egzaminy klasyfikacyjne w celu uzupełnienia  różnic programowych. 
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Rozdział X 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla 

dorosłych 

 

1. Słuchacze w szkołach dla dorosłych klasyfikowani są na podstawie egzaminów 

semestralnych przeprowadzanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania. 

2. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 

pisemnej i części ustnej. 

3. W przypadku kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej, słuchacz zdaje 

w semestrach I – IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu 

zawodowego, a w semestrach programowo wyższych z dwóch przedmiotów 

zawodowych. 

4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie 

pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych. 

5. Wyboru przedmiotów dokonuje rada pedagogiczna. Słuchacze informowani są o decyzji 

na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

6. Egzamin semestralny zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

7. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

8. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% 

czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

9. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 

obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z tej pracy oceny 

pozytywnej. 

10.  Dyrektor szkoły wyznacza termin dodatkowy dla słuchaczy, którzy z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu semestralnego w wyznaczonym 

terminie. 

11. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 

końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia. 
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12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch egzaminów 

semestralnych słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

13. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie 

później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 

31 sierpnia. 

14. Dyrektor szkoły dla dorosłych, po otrzymaniu informacji od opiekuna, skreśla słuchacza 

z listy w przypadku opuszczenia przez niego w danym semestrze więcej niż 50% godzin 

przeznaczonych na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, lub słuchacza, który nie zdał wszystkich obowiązkowych egzaminów 

semestralnych. 

15.  Słuchacz nie ma możliwości zdawania egzaminów klasyfikacyjnych. 

16. W terminie siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych słuchacz może złożyć 

pisemny wniosek o powtarzanie semestru. Wniosek powinien być uzasadniony sytuacją 

życiową lub zdrowotną. 

17. Słuchacz ma możliwość powtarzania semestru jeden raz w okresie kształcenia. 

Możliwość powtarzania semestru po raz drugi w okresie kształcenia zależy od decyzji 

dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

18.  Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał wszystkie oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

19. Słuchacz po ukończeniu szkoły średniej może przystąpić do egzaminu maturalnego. 

 

 

Rozdział XI 

Uwagi końcowe 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązuje wszystkich nauczycieli oraz uczniów. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ciągłej ewaluacji a wszelkie poprawki 

będą wnoszone w postaci aneksów do niniejszego regulaminu lub ogłoszeniu jednolitego 

tekstu z uwzględnieniem poprawek. 


