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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie funkcjonuje Wewnątrzszkolny 

System Oceniania, zwany dalej „WSO”, stanowiący integralną część Statutu Szkoły. 

 

§ 2 

 

WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

§ 3 

 

Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dokonuje się zgodnie z obowiązującymi, od-

rębnymi przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-

nych. 

 

§ 4 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-

ziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających 

z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowania oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-

cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-

łecznego i norm etycznych. 

 

§ 5 

 

1.  Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfi-

kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (seme-

stralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych oraz oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-

formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2.  Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 
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b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci ustnej informacji o tym, co uczeń 

zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu i samodzielnego 

planowania swojego rozwoju; 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postę-

pach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

 

§ 6 

 

Ustala się, że klasyfikację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: śródroczną 

w ostatnim tygodniu I semestru i końcową w ostatnim tygodniu przed dniem zakończenia rocz-

nych zajęć dydaktycznych. 

 

§ 7 

 

Pierwszy semestr trwa od 1 września do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

przed dniem rozpoczynających się ferii zimowych, których termin określają odrębne przepisy 

oświatowe. Drugi semestr trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Chyba że Rada Pedagogiczna podej-

mie decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu drugiego semestru. 

 

§ 8 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania danej klasy oraz zachowania ucznia.  

2. Klasyfikacja roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania da-

nej klasy oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych (seme-

stralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 9 

 

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodat-

kowe zajęcia edukacyjne.  

2. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Pod-

stawą do wystawienia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego, jest 

poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia. 
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§ 10 

 

Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele i wychowawca uwzględniają osią-

gnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

 

§ 11 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz wycho-

wawcy klas ustalają oceny śródroczne i roczne (semestralne) w końcu każdego okresu  

w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 13 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-peda-

gogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indy-

widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono za-

burzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwia-

jące sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

2. W wypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub in-

dywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych po-

trzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzecze-

nia. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i 

metod pracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii właściwej poradni pedagogiczno-

psychologicznej lub specjalistycznej. 

 

§ 14 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze spe-

cyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 15 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wyko-

nywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompute-

rowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2a.  Na wniosek rodziców uczeń może być nieobecny w szkole w czasie zajęć, o których mowa 

w punkcie 2, odbywających się na pierwszych lub ostatnich godzinach. Decyzję o zwol-

nieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, 

zaś odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia podczas jego nieobecności w szkole po-

noszą rodzice.  

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

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasy-

fikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
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„zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-

stycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posia-

dającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, 

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

W wyżej omawianym przypadku, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny kla-

syfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 16 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnia tego wa-

runku nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zacho-

wania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2a.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

o której mowa w pkt 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfika-

cyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całko-

witą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

3. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w kla-

sie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (seme-

stralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja za-

kończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) 

w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zacho-

wania. 

5. Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne, zaś 

uczeń kończący Szkołę świadectwo ukończenia szkoły. 

6. Uczeń kończący Szkołę ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

§ 17 

 

Zasady oceniania bieżącego oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii/etyki i innych 

dodatkowych zajęć ustalane są zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ III 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 18 

 

Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, 

sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego  

w wywiązywanie się obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności. 

 

§ 19 

 

1. We wszystkich klasach stosowana jest skala ocen bieżących i śródrocznych zgodna  

z ocenami klasyfikacyjnymi i rocznymi: 

a) celujący (6),  

b) bardzo dobry (5), 

c) dobry (4), 

d) dostateczny (3), 

e) dopuszczający (2), 

f) niedostateczny (1), 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne w dzienniku lekcyjnym należy pisać w skrócie, zaś roczne 

w pełnym brzmieniu. 

3. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu na oceny klasyfikacyjne z zachowania. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma 

wpływu na oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

§ 20 

 

1. Ucznia ocenia się za: 

a) wypowiedź ustną, 

b) wypowiedź pisemną (testy, klasówki, wypracowania klasowe, wypracowania domowe, 

referaty), 

c) aktywność,  

d) prace manualne, graficzne, komputerowe, 

e) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

2. Ustalenie oceny semestralnej odbywa się według następującej procedury: 

a) 1- oceny bieżące (zadania domowe, aktywność na lekcji, itp.) 

2 - oceny krótkoterminowe (kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, itp.) 

3 - oceny długoterminowe (badanie wyników nauczania, sprawdziany, klasówki, testy, 

itp.) 

b) obliczamy sumę uzyskanych ocen (Su), mnożąc oceny cząstkowe przez odpowiedni 

mnożnik (przykład: uczeń uzyskał ocenę 4 za test i 2 za dyktando Su=4*3+2*2=16), 

c) obliczamy maksymalna możliwą sumę ocen, zakładając, że uczeń może uzyskać z każ-

dej aktywności bardzo dobry [5] (przykład jak powyżej Sm=5*3+5*2=25), 

d) według wzoru obliczamy kryterium procentowe Su/Sm*100%  (przykład: 

16/25*100=64),  

e) niepisanie prac pisemnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oznaczamy 

w dzienniku lekcyjnym znakiem „nb”, przy obliczaniu traktujemy jako (0), 

f) w związku z możliwością stosowania znaków „+” i „-” w ocenach cząstkowych 
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przy obliczeniach „+” traktujemy jak 0,5 (przykład:+4=4,5), a znak „-” jak 0,2 (przy-

kład -5=4,75), 

g) ustalamy ocenę według następującej skali: 

(1) niedostateczny.............................................0% - 34% 

(2) dopuszczający...........................................35% - 50% 

(3) dostateczny...............................................51% - 70% 

(4) dobry.........................................................71% - 84% 

(5) bardzo dobry.............................................85% -100% 

(6) celujący.....................................................ustalamy 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi kryteriami wg zarządzenia MEN. 

3. Ocenę końcoworoczną ustalamy, obliczając średnią arytmetyczną z dwóch semestrów 

(przykład (64%+78%)/2=71% - ocena dobra). Wynik procentowy zapisujemy w dzienniku 

lekcyjnym w ostatniej kolumnie poprzedzającej kolumnę z ocenami śródrocznymi i końco-

worocznymi.        

4. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcoworocznej jest uzyskanie min. 35% w dru-

gim semestrze obliczonych na podstawie ocen cząstkowych. Procent z dwóch ustalamy, 

obliczając średnią arytmetyczną wg skali ocen. 

5. Dla uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego konieczne jest uzyskanie z każ-

dego semestru minimum 35%. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym 

semestrze, uczeń musi przystąpić do zaliczenia semestru na 35% w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

6. Dopuszcza się możliwość wpisu „-„ lub „+” do dziennika przy ocenie śródrocznej oraz 

możliwość stosowania innych znaków w przypadku klasyfikacji cząstkowej, pod warun-

kiem, że umieści się legendę na stronie z ocenami. 

7. W zapisie bieżących ocen w dzienniku można stosować następujące kolory: 

a) czerwony – do ocen długoterminowych 

b) zielony – do ocen krótkoterminowych 

c) niebieski lub czarny – do bieżących 

8. Dopuszcza się następujące metody kontroli wiadomości w formie pisemnej: 

a) kartkówka – zawiera zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji - nie musi być zapo-

wiadana. 

b) klasówka – jest pisemnym sprawdzianem wiadomości, którego zakres określa 

nauczyciel nie później niż jeden tydzień przed terminem jego realizacji. Każda pisemna 

forma kontroli wiadomości, której zakres przekracza trzy jednostki lekcyjne jest 

traktowana jak klasówka (test, wypracowanie, sprawdzian).  

9. Nauczyciel jest zobowiązany do ogłoszenia ocen z prac pisemnych do czternastu dni od ter-

minu ich przeprowadzenia, wyjątki stanowią przypadki losowe np. choroba  nauczyciela. 

10. W jednym dniu w danej klasie nie może odbyć się więcej niż jedna klasówka, zaś ich liczba 

w tygodniu nie może przekraczać trzech. 

11. Dopuszcza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć edukacyjnych jeden raz w ciągu okresu 

z każdego przedmiotu za wyjątkiem dni, w których mają odbyć się  klasówki. 

12. O fakcie nieprzygotowania uczeń informuje nauczyciela na początku lekcji w trakcie 

sprawdzania obecności, nauczyciel odnotowuje w/w fakt w dzienniku lekcyjnym 

w przedostatniej kolumnie poprzedzającej kolumnę z ocenami śródrocznymi i 

końcoworocznymi, zapisując datę nieprzygotowania (dzień i miesiąc). 

13. Uczeń na ocenę śródroczną i końcoworoczną/semestralną pracuje systematycznie w ciągu 

całego okresu/semestru i całego roku szkolnego. 

14. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 
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na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania niezależnie od ilości ocen bieżących. 

15. (uchylony). 

 

§ 21 

 

1.  Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen szkolnych: 

a)  celujący (6)  –  oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza 

poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizo-

wanym przez nauczyciela programie nauczania, są orygi-

nalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność  

w ich uzyskiwaniu; uczeń osiąga sukcesy w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu woje-

wódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; 

b) bardzo dobry (5)  –  oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w realizowaniu przez nau-

czyciela programie nauczania; 

c)  dobry (4)   –  oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nau-

czyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie progno-

zuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści 

kształcenia; 

d) dostateczny (3)  –   oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym za-

kresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizo-

wanym przez nauczyciela programie nauczania, co może 

oznaczać, że będzie miał kłopoty przy przyswajaniu kolej-

nych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego 

przedmiotu; 

e) dopuszczający (2) –  oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umie-

jętności przewidzianych w realizowanym przez nauczy-

ciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia 

pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia 

w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w innych 

przedmiotach; 

f) niedostateczny (1) –  oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określo-

nych w realizowanym przez nauczyciela programie naucza-

nia, co uniemożliwia mu bezpośrednio kontynuację opano-

wania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo 

utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów. 

2.  Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasy-

fikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów ustalają zespoły przedmiotowe i zapisują je  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

3.  WSO jest nadrzędny w stosunku do Przedmiotowego Systemu Oceniania. 
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ROZDZIAŁ IV 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

§ 22 

 

1. Ocena z zachowania ucznia powinna m. in. uwzględniać: 

a) dbałość o higienę osobistą, dbałość o zdrowie, 

b) kulturę słowa i sposobu bycia, 

c) wykonywanie obowiązków szkolnych (wyniki w nauce i frekwencja), 

d) udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

e) odpowiedzialność za powierzone zadania. 

 

§ 23 

 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z opinią nauczycieli i 

uczniów.  

2. Ocena  zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i podlega zatwierdzeniu 

przez Radę Pedagogiczną. 

3. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie własnej obserwacji i dokumen-

tacji. Dopuszcza się możliwość podwyższenia oceny z zachowania o jeden stopień, mimo 

niespełnienia przez ucznia wymaganych kryteriów, jeśli wykaże się szczególną działalno-

ścią na rzecz Szkoły. 

4. Ustalając ocenę z zachowania wychowawca: 

a) uwzględnia kryteria ustalania ocen określone w niniejszym regulaminie, 

b) analizuje frekwencję, 

c) analizuje uwagi w dzienniku, 

d) zasięga opinii u innych nauczycieli pracujących w Szkole   

e) analizuje informacje zebrane ze środowiska, w którym przebywa uczeń,  

f) ustala wstępną ocenę z zachowania, 

g) może uwzględnić samoocenę, 

h) omawia swoje propozycje z zespołem klasowym, 

i) wskazane czynności dokonuje w okresie dwóch tygodni przed klasyfikacją, 

j) przedstawia Radzie Pedagogicznej ustalone oceny, 

5. W celu ułatwienia pracy wychowawcy wszelkie uwagi o uczniach (pozytywne i negatywne) 

należy odnotować w dzienniku z czytelnym podpisem.  

6. (uchylony). 

 

§ 24 

 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów reguluje aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej.  

2. Oceny klasyfikacyjne, średnioroczne, końcoworoczne, semestralne, w szkole ustala się 

w stopniach wg skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 
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f) naganne 

3. Zachowania wzorowego nie może uzyskać uczeń, który na koniec semestru i roku szkol-

nego otrzymał ocenę niedostateczną lub nie został sklasyfikowany. 

 

§ 25 

 

1. Ocenie podlegają następujące elementy: 

a) aktywność społeczna 

b) stosunek do obowiązków szkolnych 

c) kultura osobista 

d) dbałość o zdrowie własne i innych 

2. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 pkt. I w zależności od tego, jaka będzie 

jego postawa, może liczbę tych punktów zwiększyć lub zmniejszyć. 

3. Punkty za zachowania negatywne: 

a) kradzież na terenie szkoły (każdorazowo)...............................................………100 pkt. 

b) spożywanie alkoholu (każdorazowo)......................................................……….100 pkt. 

c) zażywanie narkotyków (każdorazowo)..................................................………..100 pkt. 

d) fizyczne lub psychiczna przemoc wobec koleżeństwa na terenie szkoły i poza szkołą 

(każdorazowo)................................................................…………………….......100pkt. 

e) konflikt z prawem (każdorazowo).....................................………....................0-100pkt. 

f) palenie papierosów (każdorazowo)......................................................……….........5pkt. 

g) samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lub przerw (każdora-

zowo)........................................................…………...........................……….............5p

kt. 

h) powtarzające się przeszkadzanie na lekcji.................................................………...5pkt. 

i) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (każdora-

zowo)..................................................................................…………......……….....10pk

t. 

j) lekceważenie dyżurów klasowych (każdorazowo)..................................………....5pkt. 

k) nieobecności na imprezach, uroczystościach szkolnych.......................……….......5pkt. 

l) umyślne zniszczenie i natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia..………..10pkt. 

m) w wypadku nie spełnienia w/w wymogu.................................................……….100pkt. 

n) zanieczyszczanie otoczenia (każdorazowo).............................................……….....5pkt. 

o) udział w bójkach (każdorazowo)..............................................................……......10pkt. 

p) bierny udział w bójkach (każdorazowo)..................................................…….......10pkt. 

q) wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne (każdorazowo).....................................5pkt. 

r) oszukiwanie (każdorazowo).................................................................……...........25pkt. 

s) nieusprawiedliwione spóźnienie na zajęcia (każdorazowo).........................……... 1pkt. 

t) za każda godzinę nieobecności nieusprawiedliwionej...................................……...2pkt. 

u) korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych 

(każdorazowo)……………………………………………………………………20 pkt. 

4. Punkty za zachowanie pozytywne: 

a) pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków.................……..1-30pkt. 

b) działalność charytatywna...........................................................................…….....15pkt. 

c) praca na rzecz klasy....................................................................................……......5pkt. 

d) zdobycie nagrody w konkursie szkolnym................................................. …….....20pkt 

e) udział w imprezach okolicznościowych.......................................................…......10pkt. 

f) pomoc w organizacji imprez szkolnych.................................................................20pkt. 

g) udział w konkursach przedmiotowych: 
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 etap szkolny..........................................................................................…….......10pkt. 

 etap powiatowy....................................................................................……....... 30pkt. 

 etap rejonowy......................................................................................……........50pkt. 
h) udział w konkursach pozaprzedmiotowych: 

 za każdy udział w konkursie.....................................................................……..10pkt. 

 za wyróżnienie.....................................................................................................20pkt. 
i) udział w zawodach sportowych: 

 etap szkolny (szkolne igrzyska sportowe).....................................................……5pkt. 

 etap miejski lub powiatowy.........................................................................……10pkt. 

 etap rejonowy...............................................................................................…...30pkt. 

 awans wyżej................................................................................................. …...50pkt. 
j) udział w zajęciach pozaszkolnych: 

 za każdą działalność..................................................................................... …...10pkt. 

 za szczególne osiągnięcia....................................................................................30pkt. 
k) do dyspozycji wychowawcy klasy (na podstawie obserwacji).....................…0-100pkt. 

l) do dyspozycji klasy.............................................................................................0-20pkt. 

m) samoocena...........................................................................................................0-20pkt. 

5. Punkty ujemne przyznaje wychowawca klasy na wniosek nauczycieli będących świadkiem 

negatywnego zachowania, przy czym punkty do dziennika lekcyjnego wpisuje tylko wy-

chowawca klasy. 

6. Punkty negatywne powinny być przyznawane także za negatywne zachowanie poza szkołą. 

7. Oceny ostatecznej dokonuje wychowawca na lekcji wychowawczej w porozumieniu z klasą 

według następującej skali: 

a) wzorowe           < 201 

b) bardzo dobre 151-200 

c) dobre             101-150 

d) poprawne        51-100 

e) nieodpowiednie  1-50 

f) naganne                 ≤ 0 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY 

 

§ 26 

 

1. W sprawach przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz 

sprawdzianów wiadomości obowiązuje aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych.  

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. Szczegóły określają odrębne przepisy prawa oświatowego. 

2a.  Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2b. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfi-

kacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały usta-

lone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły po-

wołuje komisję, która: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfi-

kacyjną zachowania. 

2c. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2b, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edu-

kacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawko-

wego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 u.s.o. 

2d.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2b pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

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

2e.  Przepisy ust. 2–2d stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2b, 

jest ostateczna.  

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdać egzamin 

klasyfikacyjny z jednego lub więcej przedmiotów. 

7. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej musi 

uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego. 

8. Uczeń, który nie uzyskał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności na pierwsze półrocze, uczęszcza nadal na zajęcia lek-

cyjne, zaś nauczyciel zobowiązany jest do wyegzekwowania od ucznia znajomości treści 

programowych za pierwszy semestr. W przypadku, kiedy uczeń jest nieklasyfikowany na 

koniec roku i Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzaminy klasyfikacyjne, nie jest 

promowany lub nie kończy Szkoły. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

13. 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. 

14. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 2e. 
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15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę lub semestr. 

16. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć 

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, 

pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

EGZAMIN MATURALNY 

 

§ 27 

 

Uczeń, który ukończył szkołę ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. 

 

§ 28 

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy 

prawa oświatowego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW 

 

§ 29 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości kryteriów oceniania i systemu oceniania, 

b) znajomości i jawności ocen, 

c) rzetelności i uzasadnienia oceny, 

d) znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu oraz 

o egzaminach, 

e) wglądu w poprawione i ocenione prace w danym roku szkolnym. 

2. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo do: 

a) znajomości WSO; 

b) informacji o wymaganiach szkoły; postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego 

dziecka; 

c)  jawnej i uzasadnionej oceny dziecka; 

d)  wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka w danym roku szkolnym. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (podczas pierwszych zajęć lekcyjnych z 

każdego przedmiotu) informują uczniów o:  

a) zakresie materiału nauczania poszczególnych przedmiotów w danym roku szkolnym; 

b) formach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocz-
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nych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat-

kowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

d) procedurze oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

2.  Wychowawca klasy pierwszej na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z WSO. 

3. Wychowawca klasy na bieżąco informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)  

o zmianach i procedurach egzaminu maturalnego. 

 

§ 31 

 

1.  W pierwszym miesiącu nauki wychowawca organizuje zebranie rodziców (opiekunów 

prawnych) uczniów swojej klasy w celu poinformowania o:  

a) obowiązku zapoznania się rodziców z przedmiotowymi systemami oceniania, które 

zawierają wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów; 

b) procedurach oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania obowiązujących  

w szkole; 

c) regulaminie wystawiania ocen z zachowania; 

d) trybie odwoławczym do wystawionej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

§ 32 

 

Wyniki oceniania bieżącego i śródrocznego oraz osiągnięcia uczniów podawane są rodzicom 

na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców pi-

semną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, in-

formację o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli. Rodzice nieobecni na zebraniu są 

zobowiązani zasięgnąć informacji o osiągnięciach ucznia i ocenach u wychowawcy klasy. 

 

§ 33 

 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowane są w dzienniku nauczania i są jawne zarówno 

dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia 

ustaloną ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania. Prace pisemne sprawdzające wiado-

mości uczniów – kartkówki i sprawdziany – sprawdzone i ocenione są udostępniane 

do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Po wystawieniu ocen (zgod-

nie z procedurami) i zakończeniu roku szkolnego nauczyciel nie ma obowiązku przecho-

wywania prac pisemnych uczniów z minionego roku szkolnego. 

3. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.  

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nau-

czania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodzi-

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

 

§ 34 

 

Nie później niż tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nau-

czyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciele pro-
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wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek przekazać wychowawcy informa-

cje o przewidywanych ocenach dla jego wychowanków, które zostaną przekazane w formie 

pisemnej rodzicom na organizowanych w tym celu zebraniach. W tym samym terminie nau-

czyciele w formie ustnej o przewidywanych ocenach informują uczniów. 

 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. WSO jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany leżą w kompetencjach Rady Pedago-

gicznej. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa Szkoły. 

2. WSO jest jawny i dostępny na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), uczniów, nauczy-

cieli w bibliotece szkolnej, w sekretariacie i na stronie internetowej Szkoły. 

3. W wypadku niejasności związanych z interpretacją powyższych zasad i problemów z prze-

strzeganiem WSO uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się  

o pomoc do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcji szkoły. 

4. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne 

wynikające z realizacji  tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

5. WSO stanowi część Statutu szkoły. 
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