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I. Za o enia  ogólne  -  wst p 
 
Wewn trzszkolny  System  Oceniania  okre la  zasady  oceniania,  
klasyfikowania  i  promowania  uczniów  przeprowadzania  sprawdzianów  
i   egzaminów   w   Zespole   Szkó   im.   Oddzia u   Partyzanckiego   AK   
,,J drusie”  w  Po a cu. 
 
Jest  zgodny  z  rozporz dzeniem  MEN  z  dnia  10  czerwca  2007r.  w sprawie  
warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  
i  s uchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szko ach  
publicznych  (Dz. U. Nr  83,  poz. 562)  z pó n. zmianami oraz  
Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 
zmieniaj cym powy sze rozporz dzenie (Dz.U. 2015 poz. 843). 
 
Stanowi  za cznik  do  Statutu  Szko y. 
WSO  zatwierdzony  z  dniem  15 wrze nia 2016r. 
WSO  wprowadzony  z  dniem 15 wrze nia 2016r. 
 
 
Ocenianiu  podlegaj : 

- osi gni cia  edukacyjne  uczniów, 
- zachowanie  uczniów. 

 
Ucze  w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bie ce i klasyfikacyjne. Do 
ocen klasyfikacyjnych nale : oceny ródroczne, oceny roczne, oceny ko cowe. 
Ocenianie  osi gni   edukacyjnych  uczniów  polega  na  rozpoznawaniu  przez  
nauczycieli  poziomu  i  post pów  w  opanowaniu  przez  uczniów  wiadomo ci  
i  umiej tno ci  w  stosunku  do  wymaga   edukacyjnych  wynikaj cych  
z  podstawy  programowej  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania  
uwzgl dniaj cych  t   podstaw . 
Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawc   
klasy,  nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  
ucznia  zasad  wspó ycia  spo ecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowi zków  
ucznia  okre lonych  w  statucie  szko y. 
 
 

II. Cele  oceniania  wewn trzszkolnego: 
- informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osi gni   edukacyjnych  

i  zachowaniu  oraz  o  post pach  w  tym  zakresie, 
- udzielanie  uczniowi  pomocy  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  

rozwoju  umys owego,  uzdolnie ,  zainteresowa , 
- motywowanie  ucznia  do  systematycznej  pracy,  dalszych  post pów  

w  nauce  i  zachowaniu, 
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- dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  bie cej  
informacji   o   post pach,   trudno ciach   w   nauce,   zachowaniu   oraz   
o  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia, 

- umo liwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  
dydaktyczno-wychowawczej. 

-  
Ocenianie  wewn trzszkolne  obejmuje: 

- formu owanie  przez  nauczycieli  wymaga   edukacyjnych,  niezb dnych  
do  uzyskania poszczególnych ródrocznych, rocznych i ko cowych  ocen  
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych, 

- ustalenie  kryteriów  oceniania  zachowania, 
- ocenianie  bie ce,  ustalanie  ródrocznych, rocznych i ko cowych ocen  

klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych  
oraz oceny z zachowania, 

- przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych, 
- ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wy szych  ni   przewidywane  

rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowi zkowych  i  dodatkowych  
zaj   oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania, 

- ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  
opiekunom)  informacji  o  post pach  i  trudno ciach  ucznia  w  nauce. 

  
III. Ogólna  organizacja  roku  szkolnego 
 

1. Podsumowania  osi gni   edukacyjnych  uczniów  przeprowadza  si   dwa  
razy  w  roku  szkolnym,  tj.  na  zako czenie  pierwszego  semestru  w  formie  
oceny ródrocznej  i  na  zako czenie  roku  szkolnego  jako  ocena  roczna  
uwzgl dniaj ca  wyniki  pracy  ucznia  w  ci gu  ca ego  roku  szkolnego. 
2. Wychowawca  klasy  na  pocz tku  ka dego  roku  szkolnego  informuje  
uczniów  oraz  ich  rodziców  (opiekunów  prawnych)  o  warunkach  i  sposobie  
oraz   kryteriach   oceniania   z   zachowania,   warunkach   i   trybie   uzyskania   
wy szej  ni   przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  
o  skutkach  ustalenia  uczniowi  nagannej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  
zachowania.  
3.  Na   pocz tku   ka dego   roku   szkolnego   nauczyciele i wychowawcy klas 
informuj  uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o: 

- wymaganiach edukacyjnych  niezb dnych  do  uzyskania  poszczególnych  
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych  

i  dodatkowych zaj  edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego  przez  
siebie  programu  nauczania, 

- sposobach  sprawdzania  osi gni   edukacyjnych, 
- warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej 
( ródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowi zkowych i dodatkowych  
zaj   edukacyjnych. 
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4.  Szczegó owe  zasady  dotycz ce  form  i  kryteriów  oceniania  formu uj   
nauczyciele  w  ramach  zespo ów  przedmiotowych. Ustalone  zasady  
stanowi   PSO  i  obowi zuj   wszystkich  nauczycieli  ucz cych  danego  
przedmiotu. 
5. Rodzice uczniów (prawni  opiekunowie) uzyskuj  informacje o bie cych  
i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci w czasie szkolnych zebra ,  
indywidualnych  kontaktów  z  wychowawc   klasy  lub  nauczycielem   danego  
przedmiotu  oraz  pedagogiem  szkolnym. 
6. Fakt przekazywania  informacji, o których wy ej mowa, nauczyciele  
dokumentuj  odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 
 

IV. Skala  i  ogólne  kryteria  ocen 
 

1.  Osi gni cia  edukacyjne  uczniów  i  ich  zachowanie  podlegaj   ocenie  
semestralnej  i   rocznej  wg  skali  i  zasad  okre lonych  w  rozporz dzeniu  
MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007r. z pó niejszymi zmianami. 
 
2.   Ocen   osi gni   edukacyjnych  uczniów   wyra a   si   w   stopniach   
wed ug  skali  od  1  do  6: 
celuj cy            -  6  -  cel 
bardzo  dobry      -  5  -  bdb 
dobry                   -  4  -  db 
dostateczny         -  3  -  dst 
dopuszczaj cy      -  2  -  dop 
niedostateczny     -  1  -  ndst 
 
   Ocen   z  zachowania  ustala  si   wg  skali: 
wzorowe, 
bardzo  dobre, 
dobre, 
poprawne, 
nieodpowiednie, 
naganne 
 
3. Dopuszcza  si   stosowanie ,,+”  i  ,,-‘’ (z  wy czeniem  ocen  ródrocznych,  
rocznych i ko cowych) za  odpowiedzi  ustne  i  sprawdziany  pisemne  oraz  
zapisywane  w  dzienniku  lekcyjnym  zg oszenia  nieprzygotowania  ucznia  do  
zaj   (np.) lub nieobecno ci na sprawdzianie (nb.). 
 
4.  Przy  zastosowaniu  punktowego  kryterium  oceny  prac  pisemnych  
ustala  si   nast puj ce  wska niki  dla  uzyskania  okre lonej  oceny: 
niedostateczny  0  -  29% 
dopuszczaj cy            30  -  50% 
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dostateczny                51  -  75% 
dobry                           76  -  90% 
bardzo  dobry              91  -  95% 
celuj cy  -     96% -100% 
 
5.  Przyjmuje  si   nast puj ce  ogólne  wymagania  i  kryteria  ocen: 
 

- Stopie   celuj cy  otrzymuje  ucze   który: 
a).  opanowa   pe ny  zakres  wiedzy  i  umiej tno ci  okre lony  podstaw  
programow , 
b).  biegle  pos uguje  si   zdobytymi  wiadomo ciami  w  rozwi zywaniu  
problemów  teoretycznych  lub  praktycznych  z  zakresu  podstawy 
programowej,  proponuje  rozwi zania  nietypowe,  rozwi zuje  zadania  
wykraczaj ce  poza  program  nauczania, 
c)  osi ga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  
sportowych  i  innych,  kwalifikuj c  si   do  fina ów  na  szczeblu  
wojewódzkim  b d   krajowym  lub  posiada  inne  porównywalne  osi gni cia. 
 
-  Stopie   bardzo  dobry   otrzymuje  ucze ,  który: 
a)  opanowa   pe ny  zakres  wiedzy  i  umiej tno ci  okre lony  podstaw  
programow , 
b)  sprawnie  pos uguje  si   zdobytymi wiadomo ciami,  potrafi  korzysta   
z  ró nych  róde   informacji,  czy   wiedz   z  ró nych  przedmiotów  
i  dziedzin  oraz  stosowa   j   w  nowych  sytuacjach. 
  
-  Stopie   dobry  otrzymuje  ucze ,  który: 
a)  nie  opanowa   w  pe ni  wiadomo ci  okre lonych  podstaw  programow ,  
ale   opanowa   tre ci   z o one,   trudniejsze   od   zaliczanych   do   wymaga   
podstawowych, 
b)  poprawnie  stosuje  wiadomo ci,  samodzielnie  rozwi zuje  problemy  
typowe,  po rednio  u yteczne  w  yciu  pozaszkolnym. 
 
-  Stopie   dostateczny  otrzymuje  ucze ,  który: 
a)  opanowa   tre ci  najwa niejsze  w  uczeniu  i  nauczaniu  danego  
przedmiotu,  cz sto  powtarzaj ce  si   w  procesie  nauczania  na  poziomie  nie 
przekraczaj cym  wymaga   zawartych  w  podstawach  programowych, 
b)  posiada  proste,  uniwersalne  umiej tno ci  pozwalaj ce  rozwi zywa   
typowe  problemy  o  rednim  stopniu  trudno ci. 
 
-  Stopie   dopuszczaj cy   otrzymuje  ucze ,  który: 
a)  ma  braki  w  opanowaniu  tre ci  zawartych  w  podstawach  programowych,  
ale  braki  te  nie  umo liwiaj   dalszego  kszta cenia, 



 6

b)  rozwi zuje  (wykonuje)  typowe  zadania  i  problemy  o  niewielkim  stopniu  
trudno ci,  cz sto  powtarzaj ce  si   w  procesie  nauczania. 
 
-  Stopie   niedostateczny  otrzymuje  ucze ,  który: 
a)  nie  opanowa   wiadomo ci  i  umiej tno ci   zawartych  w  podstawach  
programowych,  najwa niejszych  w  uczeniu  i  nauczaniu  danego  przedmiotu, 
b)  nie  potrafi  rozwi za   zada   o  elementarnym  stopniu  trudno ci,  atwych  
nawet  dla  ucznia  s abego. 
 

V. Zasady  oceniania  bie cego: 
 

1. Ucze  i rodzic zna  kryteria  oceniania  z  ka dego  przedmiotu. Wszystkie 
oceny s  jawne dla ucznia i jego rodziców. Uczniowie s  informowani  
o uzyskiwanych ocenach przez nauczycieli na bie co podczas zaj  
edukacyjnych, a rodzice uczniów otrzymuj  informacje o post pach  
i trudno ciach w nauce i zachowaniu uczniów na bie co za po rednictwem  
e-dziennika i podczas spotka  informacyjnych z rodzicami. 
2. Ka da otrzymywana przez ucznia ocena jest ustnie uzasadniana przez 
nauczyciela. Na pro b  rodzica nauczyciel uzasadnia ocen  otrzyman  przez 
jego dziecko – ustnie lub za po rednictwem narz dzi dost pnych w e-dzienniku. 
3.  Ustala  si   nast puj c   ilo   ocen   dla   przedmiotów   realizowanych  
w  wymiarze  tygodniowym: 

1 godz.  tygodniowo  -  minimum  3  oceny, 
2 i  wi cej  godz.  -  minimum  4  oceny. 

4.  Ocenianiu  towarzysz   systematycznie  dokonywane  formy  sprawdzania  
wiedzy  i  umiej tno ci  takie  jak: 
a)  ocenianie  bie ce  przez: 

- wypowiedzi  ustne, 
- zaanga owanie  ucznia  podczas  lekcji, 
- sukcesy  i  uczestnictwo  w  konkursach,  ko ach  zainteresowa , 
- kartkówki  -  krótkie  sprawdziany  pisemne  obejmuj ce  materia   

z  trzech  ostatnich  lekcji, 
- prace  klasowe  i  sprawdziany  obejmuj ce  zamkni te  dzia y  materia u, 
- inne  zwi zane  ze  specyfik   danego  przedmiotu  okre lone  w  PSO. 

b)  ocenianie  sumuj ce  przez: 
- testy  lub  kontrolne  prace  pisemne,  których  celem  jest  sprawdzenie  

wiedzy  z  ca ego  pó rocza  lub  roku  szkolnego  (odbywaj   si   
w   terminie   wyznaczonym   przez   nauczycieli;   1   test   w   dniu   dla   
ucznia), 

- sprawdzenie  wyników  nauczania  wyznaczone  przez  organ  sprawuj cy  
nadzór  pedagogiczny,  dyrektora  szko y  lub  Komisje  Przedmiotowe  
(testy   przeprowadza   si   na   tej   samej   godzinie   lekcyjnej,   w   tym   
samym  dniu,  we  wszystkich  klasach  jednego  poziomu  nauczania). 
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VI. Forma  i  cz stotliwo   oceniania  oraz  zasady  poprawy  ocen 
 

1.   Odpowiedzi   ustne   -   przynajmniej   raz   w   ci gu   semestru;   ocena   
powinna  by   krótko  uzasadniona  przez  nauczyciela.  Ucze   ma  prawo  
zg oszenia  przed  rozpocz ciem  lekcji  nieprzygotowania  w  formie  i  ilo ci  
uzgodnionej  w  PSO  (prawo  to  nie  przys uguje  w  ostatnim  semestrze  nauki  
w  klasie  programowo  najwy szej). 
2.   Kartkówki  -   krótkie  sprawdziany  pisemne  jako  forma  sprawdzenia  
wiadomo ci  z  co  najwy ej  3  ostatnich  lekcji  odbywaj   si   bez  zapowiedzi.  
Zg oszenie nieprzygotowania zwalnia z  pisania  kartkówki. Oceny  z  kartkówki  
nie podlegaj   poprawie. 
3.   Prace pisemne trwaj ce  co  najmniej 1 godzin  lekcyjn , podsumowuj ce  
wi ksze partie materia u nauczania - dopuszcza si  3 prace klasowe w tygodniu.  
Prace  klasowe  s   zapowiedziane  i  zapisywane  w  dzienniku  lekcyjnym co  
najmniej na 4  dni  przed  ustalonym terminem.  W ci gu 2 tygodni nauczyciel  
jest zobowi zany oceni  i poinformowa  uczniów o uzyskanych przez nich  
ocenach. Sprawdzone i ocenione  prace  klasowe  s   przechowywane  do  ko ca  
danego  roku  szkolnego  oraz  pozostaj   do  wgl du  uczniów  i  rodziców  na  
ich  wniosek. W  przypadku  nieobecno ci  usprawiedliwionej  ucze  ma prawo 
do uzyskania oceny z materia u obj tego sprawdzianem w formie uzgodnionej  
z nauczycielem danego przedmiotu i w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 
jednak nie pó niej ni  2 tygodnie do daty klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej ( ródrocznego i rocznego). 
4.  Zapowiedziane  sprawdziany  nie  powinny  by   bez  szczególnie  wa nych  
powodów  przek adane. Je eli prze o enie sprawdzianu nast pi z winy lub na  
pro b  uczniów, to trac  moc wcze niejsze zapowiadania. 
5.  Ocena z pracy klasowej mo e by  poprawiona przez ucznia w terminie  
uzgodnionym z nauczycielem, w czasie zaj  edukacyjnych danego  
przedmiotu, nie pó niej ni  2 tygodnie do daty klasyfikacyjnego posiedzenia 
Rady Pedagogicznej ( ródrocznego i rocznego). 
6.  Ucze ,  który  opuszcza  zaj cia  edukacyjne  bez  usprawiedliwienia,  
a przyst puje  do  prac  klasowych  traci  prawo  do  poprawy  oceny. 
 
 

VII. Szczególne przypadki zwalniania: z prac pisemnych i odpowiedzi 
ustnych 
 

1.   Dniami bez ocen niedostatecznych s  dni po nast puj cych wi tach:  
Wszystkich wi tych, Bo e Narodzenie, Wielkanoc. 
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2.   Nieprzygotowanie mo e zg osi  ucze , który reprezentowa  szko  
w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach mi dzyszkolnych. 
 
3.  Zwolnienie  z  zaj : 

- wychowania fizycznego, zaj  komputerowych, informatyki lub  
technologii informacyjnej, 

W  uzasadnionych  przypadkach  ucze   mo e  by   zwolniony  z  ww.  zaj .  
Decyzj   o  zwolnieniu  podejmuje  dyrektor  szko y  na  podstawie  opinii  
o  ograniczonych  mo liwo ciach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zaj ciach, 
wydanej  przez  lekarza,  na  czas  okre lony  w  tej  opinii.  
Je eli okres zwolnienia ucznia z ww. zaj  uniemo liwia ustalenie 
ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu  

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  ,,zwolniony” lub  
,,zwolniona”.   
- drugiego  j zyka  obcego, 
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
dyrektor szko y zwalnia do ko ca danego etapu edukacyjnego ucznia z wad  
s uchu, z g bok  dysleksj  rozwojow , z afazj , z  niepe nosprawno ciami  
sprz onymi  lub  z  autyzmem, w tym  z  zespo em  Aspergera. 
Zwolnienie mo e nast pi  tak e w przypadku ucznia posiadaj cego  
orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego  albo  indywidualnego  
nauczania. W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  j zyka  
obcego w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  
klasyfikacyjnej  wpisuje  si   ,,zwolniony”  albo  ,,zwolniona”. 
 

4.  Dostosowanie wymaga  edukacyjnych 
- Nauczyciel  jest  zobowi zany,  na  podstawie  opinii  publicznej 

i  niepublicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosowa  wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym  
wymaganiom. 

- W przypadku  ucznia  posiadaj cego  orzeczenie  o  potrzebie  kszta cenia  
specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymaga   
nast puje  na  podstawie  tego  orzeczenia. 

- Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y w szczególno ci  
bra  pod uwag  wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si   
z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj . 
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VIII. Klasyfikacja  ródroczna, roczna i ko cowa 
 
1.   Klasyfikowanie   uczniów   przeprowadza   si   dwa   razy   w   ci gu   roku   
szkolnego:  na  I  semestr  nauki (klasyfikacja ródroczna) oraz  na  koniec  roku  
szkolnego (klasyfikacja roczna i ko cowa).  Terminy  klasyfikacji  ródrocznej  
i  rocznej  okre la  zarz dzenie  dyrektora  szko y, a uczniowie i rodzice 
informowani s  o nich komunikatem zamieszczanym na stronie internetowej 
szko y. 
 
2. ródroczne, roczne i ko cowe oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj   
edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia  
edukacyjne, a ródroczn , roczn  i ko cow  ocen  klasyfikacyjn  zachowania  
-  wychowawca   klasy   po   zasi gni ciu   opinii   nauczycieli,   uczniów   danej   
klasy  oraz  ocenianego  ucznia. 
 
3.  ródroczne, roczne i ko cowe oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zaj   
edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz ce te zaj cia. Roczna ocena  
klasyfikacyjna z dodatkowych zaj  edukacyjnych nie ma wp ywu na  promocj   
do  klasy programowo wy szej ani na uko czenie szko y. 
 
4.  Ocen   klasyfikacyjna  z  zaj   praktycznych  i  praktyk  zawodowych  
ustala:   

- w  przypadku  organizowania  praktycznej  nauki  zawodu u  pracodawcy 
nauczyciel  praktycznej  nauki  zawodu,  instruktor  praktycznej  nauki  
zawodu,  opiekun  praktyk  zawodowych  lub  kierownik  praktycznej  
nauki  zawodu, 

- w  pozosta ych  przypadkach  -  nauczyciel,  instruktor   lub  kierownik  
praktycznej  nauki  zawodu. 

 
5.  Ustalenie  oceny  ródrocznej  i  rocznej 
 Oceny  ródroczne  i  roczne  ustalaj   nauczyciele  na  podstawie  
uzyskanych   przez   ucznia   ocen   cz stkowych,   bior c   pod   uwag   jego   
zaanga owanie,  w o ony  wysi ek,  rozwój  intelektualny  oraz  post py.  
Ustalon  ocen  nale y krótko  umotywowa ,  podkre laj c  osi gni cia  ucznia,  
u wiadamiaj c mu braki w wiadomo ciach i umiej tno ciach. 
 
6. Ucze , który uzyska  ocen  niedostateczn  za pierwszy semestr  zobowi zany 
jest do uzupe nienia poziomu wiedzy i umiej tno ci w terminie i na zasadach 
uzgodnionych z nauczycielem danego przedmiotu. 
 
7. Frekwencja na zaj ciach mo e mie  wp yw na ocen  ródroczn  i roczn .  
Szczegó owe zasady okre la nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne. 
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8.  Warunki  i  tryb  uzyskiwania  wy szych  ni   przewidywane  rocznych  
( ródrocznych)  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowi zkowych  i  dodatkowych  
zaj   edukacyjnych 

a) W  przypadku  braku  akceptacji  proponowanej  oceny  ucze   mo e  
zwróci   si   w  formie  pisemnej  do  nauczyciela  danego  przedmiotu  
o  ponowne  sprawdzenie  jego  wiadomo ci  i  umiej tno ci.  Wniosek  
powinien  zawiera   uzasadnienie. 

b) Warunkiem  uzyskania  zgody  na  popraw   jest: 
- systematyczne ucz szczanie na zaj cia (z wyj tkiem zdarze  losowych,  

choroby ucznia, itp.), 
- obecno   na  sprawdzianach  pisemnych, 
- systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
- w a ciwy stosunek do obowi zków szkolnych. 
c) Nauczyciel mo e nie wyrazi  zgody na dodatkowy sprawdzian  

wiadomo ci w przypadku niespe nienia w/w  warunków. 
d) Ucze  ubiegaj cy si  o podwy szenie oceny powinien wykaza  si   

wiedz  z ca ego zakresu materia u realizowanego w semestrze lub roku  
szkolnym. 

e) Dodatkowy sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ma form  pisemn   
i nie mo e odby  si  pó niej ni  3 dni przed posiedzeniem Rady  
Pedagogicznej. 

f) Uzyskana w wyniku tego sprawdzianu ocena nie mo e by  ni sza jak  
proponowana przez nauczyciela i jest ostateczna. 

 
IX. Sposoby   i   zasady   informowania   uczniów   o   post pach   

i  osi gni ciach 
 
1.  Ucze   informowany  jest  o  ocenie  w  momencie  jej  wystawienia. 
2.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów s  udost pniane uczniom  
i ich rodzicom. Uczniowie zapoznaj  si  z ocenionymi pracami pisemnymi  
w szkole podczas zaj  lekcyjnych, na których omawiane s  wyniki prac 
pisemnych. Rodzice maj  mo liwo  zapoznania si  w szkole z pracami 
pisemnymi swoich dzieci na pro b  skierowan  do nauczyciela danego 
przedmiotu lub dyrektora szko y. Nauczyciele zobowi zani s  do udost pnienia 
rodzicom przechowywanych prac pisemnych w ka dym momencie trwania roku 
szkolnego, podczas którego pisana by a praca, wgl dem do której 
zainteresowany jest rodzic ucznia. Rodzice mog  wykonywa  kopie prac 
pisemnych uczniów, orygina  pracy pozostaje w szkolnym archiwum 
nauczyciela do zako czenia danego roku szkolnego. 
3. Ka da otrzymywana przez ucznia ocena jest ustnie uzasadniana przez 
nauczyciela. Na pro b  rodzica nauczyciel uzasadnia ocen  otrzyman  przez 
jego dziecko – ustnie lub za po rednictwem narz dzi dost pnych w e-dzienniku. 
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4.  Uczniowie s  informowani o uzyskiwanych ocenach przez nauczycieli na 
bie co podczas zaj  edukacyjnych, a rodzice uczniów otrzymuj  informacje  
o post pach i trudno ciach w nauce i zachowaniu uczniów na bie co za 
po rednictwem e-dziennika i podczas spotka  informacyjnych z rodzicami co 
najmniej 3 razy  w  ci gu  roku  szkolnego. 
5.  Przed  semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  
Pedagogicznej  nauczyciele  oraz  wychowawca  klasy  s   zobowi zani  
poinformowa   uczniów  i   rodziców  (prawnych  opiekunów)   o   ocenach  
klasyfikacyjnych  zachowuj c  nast puj cy  tryb  powiadamiania: 

a) na  dwa  tygodnie  przed  semestralnym  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  
uczniowie i rodzice b d  informowani o  propozycji ocen ródrocznych  
lub rocznych i ko cowych przez wychowawc  lub nauczyciela  
przedmiotu podczas indywidualnych rozmów z rodzicami lub w  czasie  
pe nionego  dy uru  przez  nauczyciela. 

b) O gro cych ocenach niedostatecznych z jednego lub kilku  
przedmiotów informuje  rodziców (prawnych  opiekunów) wychowawca  
klasy (po otrzymaniu informacji od nauczycieli poszczególnych  
przedmiotów) na miesi c przed zako czeniem semestru (roku  
szkolnego) w formie pisemnej. Fakt ten zostaje odnotowany  
w  dzienniku  lekcyjnym  oraz  dzienniku  korespondencji  szko y. 
Przekazanie do wychowawcy informacji o gro cych uczniowi ocenach  
niedostatecznych w wy ej wymienionym terminie jest obowi zkiem  
ka dego nauczyciela ucz cego danego przedmiotu. 

6.  Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ci gu dnia pracy  (pod 
warunkiem, e nie zak óca to organizacji pracy nauczyciela i  bezpiecze stwa  
uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi  
rozmowy,  gdy  zajd   wy ej  wymienione  okoliczno ci). 
7. Po zako czeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji ródrocznej podawane  
s  przez dyrektora szko y do publicznej wiadomo ci uczniów; dla rodziców na  
wywiadówce. 
 
 
 
 

X. Egzamin  klasyfikacyjny  i  poprawkowy 
 

1.  Ucze   mo e  nie  by   klasyfikowany  z  jednego,  kilku  albo  wszystkich  
zaj   edukacyjnych,  je eli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  ródrocznej  lub  
rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecno ci  ucznia  na  zaj ciach  
edukacyjnych  przekraczaj cych  po ow   czasu  przeznaczonego  na te  zaj cia  
w  szkolnym  planie  nauczania. 
2.  Ucze   nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecno ci  mo e  
zdawa   egzamin  klasyfikacyjny. 
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3.  Na  wniosek  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  
nieobecno ci  lub  na  wniosek  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  Rada  
Pedagogiczna  mo e  wyrazi   zgod   na  egzamin  klasyfikacyjny. 
4.  Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  równie   ucze : 

a) realizuj cy  indywidualny  tok  lub  program  nauki, 
b) spe niaj cy  obowi zek  nauki  poza  szko , 
c) ubiegaj cy   si   o   przyj cie   do   klasy   wy szej   ni   to   wynika   ze   

wiadectwa  szkolnego, 
d) zmieniaj cy   typ   szko y   lub   profile   klasy,   w   przypadku   ró nic   

programowych   z   przedmiotów   obowi zkowych   uj tych   w   planach   
nauczania. 

5.   Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  si   nie  pó niej   ni   w  dniu  
poprzedzaj cym  dzie   zako czenia  rocznych  zaj   dydaktyczno-
wychowawczych.  Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  ustala  w porozumieniu  
z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  dyrektor  szko y. 
6.  W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mog   by   obecni  -  w  charakterze  
obserwatorów  -  rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia. 
7.  Dla  ucznia  technikum  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecno ci  b d cej 
przyczyn   nieklasyfikowania  z  zaj   praktycznych,  szko a  organizuje  
zaj cia  umo liwiaj ce  uzupe nienie  programu  nauczania  i  ustalenie  
ródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej. 

8.  Egzamin  klasyfikacyjny  z  informatyki,  technologii  informacyjnej,  zaj   
komputerowych  i  wychowania  fizycznego  ma  przede  wszystkim  form   
zaj   praktycznych. 
9.  Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego okre la paragraf 
17  rozporz dzenia  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007r.  z  pó n. zmianami. 
10.   Ustalona   przez   nauczyciela   lub   uzyskana   w   wyniku   egzaminu   
klasyfikacyjnego  roczna  ( ródroczna)  ocena  klasyfikacyjna  z  zaj   
edukacyjnych  jest  ostateczna  je eli  ucze   lub  jego  rodzice  (prawni  
opiekunowie)  nie  zg osz   do niej zastrze e ,  e  zosta a  ustalona  niezgodnie  
z  przepisami  prawa  dotycz cymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrze enia  
mog   by   zg oszone  w  terminie  do 2 dni roboczych  od  dnia  zako czenia  
rocznych zaj   dydaktyczno-wychowawczych. 
11.  W  przypadku  stwierdzenia,  e  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zaj   
edukacyjnych  zosta a  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  
dotycz cymi  trybu  ustalenia  tej  oceny  dyrektor  szko y  uzgadnia  z  uczniem  
i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  termin  sprawdzianu  wiadomo ci  
i  umiej tno ci  ucznia. 
12.  Sprawdzian,  o  którym  mowa  wy ej  przeprowadza  si   nie  pó niej  ni   
w  terminie  5  dni  od  dnia  zg oszenia  zastrze e . W przypadku stwierdzenia 
niezgodno ci dyrektor szko y powo uje komisj , która przeprowadza sprawdzian 
wiadomo ci i umiej tno ci ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocen   
z danych zaj  edukacyjnych. W  sk ad komisji wchodz : 
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a/ dyrektor szko y lub inny nauczyciel pe ni cy funkcj  kierownicz  – jako    
przewodnicz cy, 
 b/ nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, 
 c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu prowadz cych 
te same zaj cia edukacyjne. 
13. Ocena ustalona przez komisj  nie mo e by  ni sza od oceny  ustalonej  
wcze niej.  Decyzja  komisji  jest  ostateczna. 
14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu  
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  
edukacyjnych  mo e  by   zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego. 
15.   Ucze ,   który   w   wyniku   klasyfikacji   rocznej   (semestralnej)   uzyska   
ocen  niedostateczn  z jednego albo dwóch obowi zkowych zaj   
edukacyjnych, mo e zdawa  egzamin poprawkowy z tych zaj . 
16.  Egzamin  poprawkowy  z  informatyki,  technologii  informacyjnej,  zaj   
komputerowych,  wychowania  fizycznego,  zaj   praktycznych  oraz  zaj   
laboratoryjnych  ma  form   zada   praktycznych.   
17.  Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szko y  do  dnia  
zako czenia  rocznych  zaj   dydaktyczno – wychowawczych.  Egzamin  
poprawkowy  przeprowadza  si   w  ostatnim  tygodniu  ferii  letnich. 
18.  Tryb  przeprowadzania  egzaminu  poprawkowego okre la  paragraf 21 
rozporz dzenia  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007r.  z  pó n. zmianami. 
19. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu  
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko y, nie pó niej ni  
do ko ca wrze nia. 
20. Ucze , który nie zda  egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
do klasy programowo wy szej i powtarza klas . 
21.  Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna mo e  
jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego promowa  do klasy 
programowo wy szej, ucznia który nie zda  egzaminu poprawkowego  
z jednych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, pod  warunkiem,  e  te   
obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem nauczania,  
realizowane  w  klasie  programowo  wy szej. 
 
 

XI. Promowanie  uczniów 
 
1.   Ucze   otrzyma   promocj  do   klasy   programowo   wy szej,   je eli   ze   
wszystkich  obowi zkowych  zaj   edukacyjnych,  okre lonych  w  szkolnym  
planie  nauczania,  uzyska   roczne  oceny  klasyfikacyjne  wy sze  od  oceny  
niedostatecznej,  z  zastrze eniem  punktu  X,  ust.  21. 
2.  Ucze   ko czy  szko ,  je eli  w  wyniku  klasyfikacji  ko cowej  uzyska   
oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych wy sze od oceny niedostatecznej. 
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3.  Po  uko czeniu  szko y  ucze   otrzymuje  wiadectwo  uko czenia szko y. 
4. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej lub ko cowej uzyska  
z  obowi zkowych zaj  edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co  
najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania, otrzymuje promocj  do klasy  
programowo  wy szej  z  wyró nieniem  lub  wiadectwo  uko czenia  szko y  
z  wyró nieniem. 
5. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj  z danych zaj   
edukacyjnych celuj c  roczn  ocen  klasyfikacyjn . 
 

XII. Zasady  oceniania  zachowania 
 

1.  Ocen   z  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po  zasi gni ciu  opinii  
nauczycieli,  uczniów  danej  klasy  oraz  ocenianego  ucznia 

Ka dy  nauczyciel  ucz cy  w  danej  klasie  zobowi zany  jest  przed  
semestralnym i  rocznym  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  Rady  Pedagogicznej  
dokona   oceny  zachowania  uczniów  wed ug  obowi zuj cej  skali. 
Ocena  zachowania  wyra a   opini   szko y   o   postawie   ucznia,   poziomie   
spe niania  przez  ucznia  obowi zków  szkolnych,  jego  kulturze  osobistej,  
respektowaniu  zasad   wspó ycia  spo ecznego  i  norm  etycznych  oraz  
wspomaga  jego  rozwój.    
2.  Ocen   z  zachowania  wystawia  si   dwa  razy  w  ci gu  roku  szkolnego  
w  ramach  klasyfikacji  semestralnej  i  rocznej.  Ocen   ostateczn   jest  ocena  
roczna  ustalona  z  uwzgl dnieniem  oceny  wystawionej  na  zako czenie  
pierwszego  semestru  i  oceny  za  semestr  drugi. 
3.  Przy  ustalaniu  oceny  zachowania  uwzgl dnia  si   w szczególno ci: 

- wywi zywanie  si   z  obowi zków  ucznia, 
- post powanie  zgodne  z  regulaminem  szko y  i  dobrem  spo eczno ci  

szkolnej, 
- dba o   o  honor  i  tradycje  szko y  oraz  pi kno  mowy  ojczystej, 
- dba o   o  kultur   osobist ,  stosunek  do  nauczycieli,  pracowników  

szko y  i  rodowiska  pozaszkolnego, 
- aktywne  uczestnictwo  w  yciu  klasy,  szko y  i  rodowiska, 
- dba o   o  bezpiecze stwo  i  zdrowie  w asne  oraz  innych  osób. 

4.  Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wp ywu  na: 
- oceny  klasyfikacyjne  z  zaj   edukacyjnych, 
- promocj   do  klasy  programowo  wy szej  lub  uko czenie  szko y  

z  nast puj cym  zastrze eniem: 
Rada  Pedagogiczna   mo e  podj   uchwa   o  niepromowaniu  do  klasy  
programowo  wy szej  lub  nieuko czeniu  szko y  przez  ucznia,  któremu  
co  najmniej  dwa  razy  z  rz du  ustalono  nagann   roczn   ocen   
klasyfikacyjn   zachowania. 

5.   Ucze   lub   jego   rodzice   (prawni   opiekunowie)   mog   zg osi   
zastrze enia  do   dyrektora   szko y,  je eli  uznaj ,  e  ocena  zachowania  
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zosta a  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotycz cymi  trybu  
ustalania  tej  oceny.  Zastrze enia  mog   by   zg oszone  w  terminie  do 2 dni 
roboczych  od  dnia  zako czenia  rocznych zaj   dydaktyczno-
wychowawczych. W  przypadku  stwierdzenia   niezgodno ci,  dyrektor  szko y  
powo uje   komisj ,   która   ustala   ocen   w   drodze   g osowania   zwyk   
wi kszo ci   g osów.  W  przypadku  równej  liczby  g osów  decyduje  g os  
przewodnicz cego. 
W  sk ad  komisji  wchodz : 

- dyrektor  szko y  lub  nauczyciel  zajmuj cy  stanowisko  kierownicze  -  
jako  przewodnicz cy  komisji, 

- wychowawca  klasy, 
- wskazany  przez  dyrektora  szko y  nauczyciel  prowadz cy  zaj cia  

edukacyjne  w  danej  klasie, 
- pedagog, 
- przedstawiciel  samorz du  uczniowskiego, 
- przedstawiciel  rady  rodziców. 

Ustalona   przez   komisj   ocena   zachowania   nie   mo e   by   ni sza   od   
wcze niej  ustalonej  oceny  i  jest  ostateczna. 
 
6.  Szczegó owe  kryteria  ustalania  oceny  zachowania: 
 

a) Ocen   dobr   otrzymuje  ucze ,  który: 
- pracuje  sumiennie  i  systematycznie, 
- aktywnie  uczestniczy  w  zaj ciach  edukacyjnych, 
- uczciwie  post puje  wzgl dem  nauczycieli,  kole anek  i kolegów, 
- zna  i  przestrzega  regulamin  szko y, 
- w  sposobie  bycia  nie  narusza  godno ci  innych  osób, 
- troszczy  si   o  kultur   j zyka  ojczystego, 
- reaguje  na  przejawy  z a, 
- szanuje  mienie  szkolne  i  prywatne, 
- troszczy  si   o  zdrowie  w asne  i  innych, 
- nie  ulega  na ogom, 
- troszczy  si   o  higien   osobist   i  estetyk   otoczenia. 

    Oceny  dobrej  nie  mo e  otrzyma   ucze   maj cy  wi cej  ni   25  godzin  
nieobecno ci  nieusprawiedliwionych  i  spó nie   ( cznie)  w  ci gu  ka dego 
semestru. 

b) Ocen   bardzo  dobr   uzyskuje   ucze ,   który   spe nia   wszystkie   
kryteria  na  ocen   dobr   i  warunek *  oraz  dodatkowo  przynajmniej  
jedno  z  podanych  ni ej  kryteriów: 

- aktywnie  pracuje  w  samorz dzie  uczniowskim, 
- uczestniczy  w  konkursach  przedmiotowych  lub  olimpiadach, 
- reprezentuje  klas   lub  szko   w  zawodach  sportowych, 
- organizuje  na  terenie  szko y  imprezy  i  uroczysto ci  szkolne, 
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- aktywnie   dzia a   w   szkole   i   poza   szko ,   kszta tuj c   swój   
charakter  przez  dzia alno   spo eczn ,  religijn ,  naukow ,  
artystyczn , 

- organizuje  i  prowadzi  pomoc  kole e sk   w  nauce, 
- organizuje  i  prowadzi  pomoc  osobom  potrzebuj cym. 

  *  Oceny  bardzo  dobrej  nie  mo e  otrzyma   ucze   maj cy  wi cej  ni   10  
godzin  nieobecnych  nieusprawiedliwionych  i  spó nie   w  ci gu  ka dego  
semestru. 

c) Ocen   wzorow   otrzymuje  ucze ,  który  spe nia  wszystkie  kryteria  
przewidziane   na   ocen   dobr   i   warunek   **   oraz   realizuje   co   
najmniej  dwa  z  wymienionych  kryteriów: 

- aktywnie  pracuje  w  samorz dzie  uczniowskim, 
- uczestniczy  w  konkursach  przedmiotowych  lub  olimpiadach, 
- reprezentuje  klas   lub  szko   w  zawodach  sportowych, 
- organizuje  na  terenie  szko y  imprezy  i  uroczysto ci  szkolne, 
- aktywnie   dzia a   w   szkole   i   poza   szko ,   kszta tuj c   swój   

charakter  przez  dzia alno   spo eczn ,  religijn ,  naukow ,  
artystyczn , 

- organizuje  i  prowadzi  pomoc  kole e sk   w  nauce, 
- organizuje  i  prowadzi  pomoc  osobom  potrzebuj cym. 

  * *  Oceny  wzorowej  nie  mo e  otrzyma   ucze   maj cy  nieobecno ci  
nieusprawiedliwione  lub  spó nienia. 

d) Ocen   poprawn   otrzymuje  ucze ,  który  nie  spe nia  jednego  
z  kryteriów  na  ocen   dobr .   

Oceny  poprawnej  nie  mo e  otrzyma   ucze   maj cy  wi cej  ni   40  
godzin  nieobecnych  nieusprawiedliwionych  i  spó nie   w  ci gu  ka dego  
semestru. 
e) Ocen   nieodpowiedni   otrzymuje  ucze ,  lekcewa co  odnosz cy  si   

do   stawianych   przez   szko   wymaga   (nie   spe nia   wi cej   ni   
jednego  z  kryteriów  na  ocen   dobr ). 

Oceny  nieodpowiedniej  nie  mo e  otrzyma   ucze   maj cy  wi cej  ni   60  
godzin  nieobecnych  nieusprawiedliwionych  i  spó nie   w  ci gu  ka dego  
semestru. 
f) Ocen   nagann   otrzymuje  ucze ,  który  nie  spe nia  kryteriów  na  

ocen   nieodpowiedni ,  w  ra cy  sposób   narusza  Regulamin  Szko y  
oraz   normy   wspó ycia   spo ecznego   (w   tym   poza   szko )   i   nie   
poprawia  swojego  post powania  pomimo  upomnie   wychowawcy  
oraz   dzia a   wychowawczych  Dyrekcji  Szko y  i  pedagoga  
szkolnego. 

Ocen   nagann   otrzymuje  ucze   maj cy  wi cej  ni   60  godzin  
nieobecnych  nieusprawiedliwionych  i  spó nie   w  ci gu  ka dego  
semestru. 
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Ocena  roczna  zachowania  zostaje  okre lona  w  nast puj cy  sposób: 
 
***  Ocenom  zostaj   przyporz dkowane  warto ci  liczbowe: 
wzorowa  -  6,  bardzo  dobra  -  5,  dobra  -  4,  poprawna  -  3,  nieodpowiednia  
-  2,  naganna  -  1. 
Ocena  roczna  jest  obliczona  wed ug  algorytmu: 

a) Oblicz  warto   liczbow : 
Ocena  roczna  =  (warto   liczbowa  oceny  na  zako czenie  I  semestru  +  
warto   liczbowa  oceny  na  zako czenie  II  semestru) / 2 
 
b) Je eli  wynik  jest  liczb   ca kowit  przyporz dkuj  otrzymanej  liczbie  

ocen   wed ug  wzorca  ***. 
c) Je eli  wynik  nie  jest  liczb   ca kowit   to  ocen   roczn   stanowi: 
- ocena  odpowiadaj ca  zaokr gleniu  w  gór   warto ci  liczbowej  

w  przypadku,  gdy  ocena  na  zako czenie  II  semestru  jest  wy sza  ni   
ocena  na  zako czenie  semestru  I, 

- ocena  odpowiadaj ca  zaokr gleniu  w  dó   warto ci  liczbowej  
w  przypadku,  gdy  ocena  na  zako czenie  II  semestru  jest  ni sza  ni   
ocena  na  zako czenie  semestru  I.   

 
7. Warunki  i  tryb  uzyskania  wy szej  ni   przewidywana  

rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zachowania 
 

a) Je eli  ucze   uwa a,  e  proponowana  roczna  ocena  jego  zachowania  
jest   za  niska,   mo e  si   zwróci   do  wychowawcy  klasy  w  formie  
pisemnej  o  jej  podwy szenie. 

b) Wniosek  o  podwy szenie  oceny  powinien  by   uzasadniony  i  z o ony  
nie  pó niej  ni   na  3  dni  przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  Rady  
Pedagogicznej. 

c) Wychowawca  mo e  podwy szy   ocen   roczn   zachowania,  gdy: 
- ucze   przedstawi   argumenty,   o   których   wychowawca   nie   by   

dotychczas  poinformowany, 
- z   w asnej   inicjatywy   naprawi   wyrz dzone   szkody,   które   mia y   

wp yw  na  proponowan   ocen , 
- wychowawca  otrzyma  informacje  o  szczególnych  osi gni ciach  

ucznia  w  szkole  i  poza  szko . 
d)  Ocena  zachowania  mo e  by   podwy szona  o  jeden  stopie   i  jest  

ostateczna. 
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XIII. Zasady  usprawiedliwiania  nieobecno ci  i  zwalniania  z  zaj   
edukacyjnych 

 
1.  Obowi zkiem  ucznia  jest  regularne  i  punktualne  ucz szczanie  na  zaj cia  
edukacyjne. 
2.  Nauczyciele  odnotowuj   w  dziennikach  lekcyjnych  nieobecno ci  
uczniów  na  prowadzonych  przez  siebie  lekcjach. 
3.  Ka dy  nauczyciel  kontroluje  nieobecno ci  uczniów  i  w  przypadku  
cz sto  powtarzaj cej  si   absencji  ucznia  na  swoim  przedmiocie  odnotowuje  
to  w  dzienniku  na  stronie  z  uwagami. 
4.  Spó nienie  na  lekcje  powy ej  10  minut  traktuje  si   jako  nieobecno   
na  zaj ciach. 
5.   Podstaw   usprawiedliwienia   nieobecno ci   w   szkole   jest   zwolnienie   
lekarskie,  pisemna  pro ba  rodziców  (prawnych  opiekunów),  za wiadczenie  
o   udziale   w   zawodach,   itp.   Zaleca   si   wpisywanie   usprawiedliwie   
w  dzienniczkach. 
6.  Ucze   pe noletni  mo e  sam  usprawiedliwia   swoje  nieobecno ci.  
Wskazane  jest  pisemne  o wiadczenie  rodziców  (prawnych  opiekunów)  
w  tej  sprawie. 
7.  Usprawiedliwienie  za  czas  nieobecno ci  ucze   lub  jego  rodzice  
dostarczaj   wychowawcy  na  najbli szej  godzinie  z  wychowawc   i  nie  
pó niej  ni   do  5  dnia  ka dego  nast pnego  miesi ca. 
8.  Nieobecno ci  na  zaj ciach  wynikaj ce  z  delegowania  ucznia  przez  
szko   (olimpiady,  konkursy,  zawody  sportowe,  prace  na  rzecz  szko y,  
itd.)  nie  wlicza  si   do  miesi cznej  frekwencji   ucznia.  Zwolnienie  ucznia  
odbywa  si   za  zgod   dyrektora,  przy  czym  nauczyciel  odpowiedzialny  za  
m odzie   dokonuje  wpisu  w  dzienniku  ,,zwolniony”. 
9.  Zwolnienie  z  cz ci  zaj   w  danym  dniu  (przypadek  losowy)  odbywa  
si   za   zgod   wychowawcy  po   wcze niejszym  przedstawieniu   pisemnego  
zwolnienia  od  rodziców. 
10.  W  szczególnych  przypadkach  (np.  z e  samopoczucie)  ucznia  zwolni   
z  zaj   mo e  dyrektor,  wychowawca,  inny  nauczyciel  lub  piel gniarka  -  
w  takich  sytuacjach  wskazane  jest  telefoniczne  powiadomienie  rodziców  -  
ucze   ma  wtedy  usprawiedliwion   nieobecno   po  potwierdzeniu  przez  
rodziców. 
11.  O  przewidywanej  d u szej  nieobecno ci  ucznia  (np.  pobyt  w  szpitalu  
lub  sanatorium,  przewlek a   choroba),  rodzice  powinni  powiadomi   
wychowawc . 
12.  Nieuzasadnione  pojedyncze  nieobecno ci  na  lekcjach  nie  s   
usprawiedliwiane. 
13.  Wychowawca  na bie co  podlicza  frekwencj   i  do  10  dnia  ka dego  
miesi ca  wype nia  w  dzienniku  lekcyjnym  tabel   dotycz c   obecno ci  
uczniów  w  poprzednim  miesi cu. 
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14.  Informacja  o  absencji  ucznia  jest  przekazywana  przez  wychowawc   
rodzicom  na  spotkaniach  wychowawcy  z  rodzicami,  telefonicznie  lub  
listownie.   Rodzice   mog   by   równie   wzywani   do   szko y   w   celu   
wyja nienia  nieobecno ci  dziecka. 
15.  Nieusprawiedliwione  godziny  i  spó nienia  na  zaj cia  edukacyjne  maj   
wp yw  na  ocen   z  zachowania. 
 

XIV. Nagrody  i  kary 
 
1.  Za   wzorow   postaw ,   rzeteln   nauk   i   prac   spo eczn ,   wybitne   
osi gni cia,   dzielno   i   odwag ,   ucze   mo e   otrzyma   nast puj ce   
nagrody:  

a) pochwa   dyrektora  szko y  wobec  uczniów,  
z  wywieszeniem  informacji  w  gablocie, 

b) list   pochwalny  wychowawcy  klasy  i   dyrektora  szko y  
do  rodziców, 

c) nagrod   rzeczow , 
d) dyplom  uznania, 
e) odnotowanie  na  wiadectwie  szkolnym  wyró niaj cych  

osi gni   w  olimpiadach  wiedzy,  konkursach,  zawodach  
sportowych,  itp., 

f) wpis  do  kroniki  szkolnej  szczególnie  wyró niaj cych  
si   uczniów. 

2.   Uczniowie   osi gaj cy   najlepsze   wyniki   w   szkole   mog   otrzyma   
nagrody  pieni ne  przyznawane  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  lub  
Ministra  Edukacji  Narodowej  wed ug  odr bnych  przepisów. 
 
3.  Za  nieprzestrzeganie  obowi zków  ucze   mo e  by   ukarany:  
 

a) upomnieniem  wychowawcy  klasy, 
b) upomnieniem  lub  nagan   dyrektora  szko y, 
c) upomnieniem  lub  nagan   dyrektora  szko y  wobec  uczniów,  

z  wywieszeniem  informacji  o  karze  w  gablocie  i  poinformowanie  
rodziców, 

d) zawieszeniem  prawa  do  udzia u  w  zaj ciach  pozalekcyjnych,  
imprezach  rozrywkowych,  wycieczkach,  do  korzystania  z  pomocy  
stypendialnej,  materialnej  i  innych  form  pomocy  socjalnej, 

e) przeniesieniem  do  innej  szko y  w  ramach  Zespo u  Szkó , 
f) skre leniem   z   listy   uczniów   na   podstawie   uchwa y   Rady   

Pedagogicznej. 
Dyrektor   szko y   mo e   skre li   ucznia   z   listy   na   podstawie   uchwa y  
Rady   Pedagogicznej.   Rada   Pedagogiczna   podejmuje   tak   uchwa   
w  przypadku:   
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a) Nie   uzyskania   przez   ucznia   promocji   do   nast pnej   klasy   po   raz   
drugi, 

b) Nieusprawiedliwionej  nieobecno ci  w  szkole  w  ilo ci  ponad  50%  
czasu  nauki,  po  co  najmniej  dwukrotnym  poinformowaniu  pisemnym  
rodziców  (prawnych  opiekunów) i  ucznia  o  skutkach  takiego  
post powania.  Skre lenia  dokonuje  si   wówczas  po  zako czeniu  
semestru  pierwszego  lub  roku  szkolnego. 

c) Naruszenie  obowi zków  uczniowskich  maj ce  szczególnie  wysoki  
stopie   szkodliwo ci   i   le   wp ywaj ce   na   spo eczno   uczniowsk   
(np.  rozboje,  kradzie e,  handel  narkotykami  itp.), 

d) Na  wniosek  ucznia  pe noletniego  lub  jego  rodziców  (opiekunów  
prawnych). 

Decyzj   o  skre leniu  dor cza  si   rodzicom  na  pi mie.  Od  tej  decyzji  
przys uguje  prawo  odwo ania  w  ci gu  14  dni  do  organu  sprawuj cego  
nadzór  pedagogiczny  tj.  wi tokrzyskiego  Kuratorium  O wiaty.  W  okresie  
post powania  odwo awczego  ucze   ma  prawo  chodzi   do  szko y. 
4.  Wykonanie  kary  mo e  by   zawieszone  na  okres  próbny  (nie  d u szy  
ni   pó   roku),  je eli  ucze   uzyska  por czenie  samorz du  uczniowskiego,  
rady  rodziców,  rady  pedagogicznej  lub  organizacji  m odzie owej. 
5.  Ucze   ma  prawo  odwo ania  si   od  kary  w  nast puj cej  formie: 
-  do  dyrektora  szko y,   za  po rednictwem  wychowawcy  klasy,   samorz du  
uczniowskiego  i  organizacji  m odzie owej. 
 

XV. Procedura  ewaluacji  WSO 
 
1.   Pod   koniec   ka dego   roku   szkolnego   dokonywana   jest   ewaluacja   
WSO  na  podstawie  pomiaru  dokonanego  poprzez  ankiety  skierowane  do  
nauczycieli,  uczniów  (ewentualnie  rodziców). 
2.  Ewaluacji  systemu  oceniania  dokonuje  si   na  posiedzeniu  Rady  
Pedagogicznej  po  zako czeniu  roku  szkolnego.  Ewaluacji  WSO  dokonuje  
zespó   powo any  przez  dyrektora  szko y. 
 
Zatwierdzono  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej w  dniu  ............................ 
 


