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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Zespół Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 
 

Regulamin powstał na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej     
z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania               
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych. 

§ 1 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega: 
• na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z programu nauczania, uwzględniających podstawę programową, 

• formułowaniu oceny. 
§ 2 

 
Ocenianiu podlegają: 

• osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

• zachowanie ucznia. 
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego    i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 
statucie szkoły. 
 

§ 3 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz         
o postępach w tym zakresie, 

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
• dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
• umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej. 
 

§ 4 
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

• bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych według 
skali ocen,  
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• ustalenia warunków i sposobu przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji          
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu ucznia, 

• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
• przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 
• ustalenie warunków i trybów uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

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

 
§ 4.1 

Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów 
nauczania opartych na podstawach programowych ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności ustalonych jako priorytetowe w programie szkoły opracowanym przez 
zespół nauczycieli lub wynikających ze standardów egzaminu maturalnego. 

1. Wiedza i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. 
2. Umiejętności komunikacyjne: 

• komunikacja werbalna, 

• umiejętność korzystania, analizowania, tworzenia i uzyskiwania informacji,  
• umiejętność posługiwania się komputerem. 

3. Umiejętności społeczne: 
• umiejętność współpracy, 
• odpowiedzialność, 

• komunikacja interpersonalna (asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów). 
4. Umiejętności i dyspozycje psychiczne: 

• poczucie własnej wartości, 

• samodyscyplina, 
• obiektywna samoocena, motywacja, 
• elastyczność: umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

 
§ 4.2 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają Statut szkoły oraz 
Przedmiotowe Systemy Oceniania. 
 

§ 5. 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobie 
sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych      
i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
§ 5.1 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 
(opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania i skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informuje również o warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidziano rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 5.2 

Fakt przekazania informacji, o których mowa w §5.1 i §5.2 nauczyciel odnotowuje 
w dzienniku lekcyjnym jako temat lekcji oraz protokole zebrania z rodzicami. 
 

§ 5.3 
Nauczyciel zobowiązany jest sporządzić kontrakt, w formie pisemnej umowy pomiędzy nim, 
uczniem i rodzicem, w którym zawarte są warunki współpracy oraz zasady oceniania. 
Szczegółowe warunki kontraktu sporządzonego zgodnie ze Statutem oraz Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania określa Przedmiotowy System Oceniania. 
 

§ 6. 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Szkoła 

nie udziela informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia osobom nieuprawnionym. 
2. W przypadku uczniów pełnoletnich, na ich pisemny wniosek o nieujawnianie informacji 

o osiągnięciach edukacyjnych- w tym również rodzicom (prawnym opiekunom) - szkoła 
ma obowiązek respektować tą prośbę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 

4. Nauczyciel ma obowiązek oddania pisemnych prac kontrolnych w terminie do dwóch 
tygodni. Wyjątek stanowią prace klasowe z języka polskiego gdzie termin ten wynosi 
trzy tygodnie. Z przyczyn losowych (choroba nauczyciela) termin oddania prac ulega 
przedłużeniu o czas absencji nauczyciela. 

 
§ 6.1 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
uzasadnia ją w oparciu o daną pracę. 

2. Za nieobecność na sprawdzianie uczeń nie otrzymuje oceny. Nieobecność na  
sprawdzianie zostaje zaznaczona w rubryce ocen symbolem „0". 

3. Zgłoszenie przez ucznia przed zajęciami nieprzygotowania do lekcji zostaje odnotowane 
symbolem „np" lub „n” Szczegółowe zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć 
określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

4. Z jednego sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę. 
5. Uczeń ma prawo do poprawy  ocen. Ocenę można poprawić tylko jeden raz. Poprawa 

musi odbyć się w przeciągu dwóch tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika. 
W przypadku, kiedy uczeń nie był obecny w szkole podczas oddawania sprawdzianów, 
a nieobecność ta jest uzasadniona dłuższą chorobą, termin dwóch tygodni liczy się od 
momentu  powrotu ucznia do szkoły. Termin i zasady poprawy ocen cząstkowych określa 
indywidualnie nauczyciel przedmiotu zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 
§ 6.2 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -
pedagogicznej (lub innej poradni specjalistycznej) dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
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rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania. 
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych            
i edukacyjnych ucznia. 
 

§ 6.3 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. 
 

§ 7 
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii. (zwolnienie lekarskie lub orzeczenie poradni 
specjalistycznej musi być zgłoszone do pielęgniarki szkolnej w celu odnotowania). 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje dyrektor szkoły.  
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia  z zajęć wychowania fizycznego lub technologii 

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją,    z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  
indywidualnego nauczania,  zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo 
„zwolniona”. 

 
§ 8. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 
2. Przedmiot oceny: 

a. przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych, 
b. zachowanie wg kryteriów ocen z zachowania. 

3. Formy sprawdzania i oceniania: 
a. odpowiedzi ustne /opowiadanie, opis, recytacje, dyskusja, streszczenie/ 
b. formy pisemne: 

• prace klasowe - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone 
lekcją powtórzeniową; czas trwania od 1 do 2 godzin, 
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• sprawdzian -obejmuje trzy ostatnie lekcje, może być zapowiedziany, czas trwania 
do 30 minut, 

• kartkówki-dotyczą ostatniego tematu, bez zapowiedzi od 10 do 15 minut, 
• dyktando zapowiedziane, czas trwania do 45 minut, 
• testy-zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90 minut  

w zależności od typu i zakresu sprawdzanych treści, 
• zadania domowe /ćwiczenia , notatki, wypracowania, referaty, prace kontrolne, 

prace dodatkowe z inicjatywy ucznia/. 
4. Z przedmiotów: wf, informatyka, zajęcia praktyczne sprawdza się wiedzę oraz 

umiejętności praktyczne. 
5. Aktywność na zajęciach - wg przedmiotowych kryteriów oceniania w formie plusów          

i minusów oraz  ocen. 
 

§ 8.1 
1. Ocenianie ucznia powinno być regularne, systematyczne, wszechstronne i dokonywane 

przy użyciu różnych form. 
2. W jednym tygodniu mogą odbyć się dwie prace klasowe lecz nie w jednym dniu /za 

zgodą uczniów klasy w wyjątkowych sytuacjach mogą odbyć się dwie prace w jednym 
dniu/. 

3. Ilość form oceniania i sprawdzania w okresie zależy od liczby godzin przedmiotu   
w tygodniu. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej minimum trzy oceny 
cząstkowe /2 do 3 form oceniania w tym forma ustna/. 

4. Jeżeli przedmiot jest nauczany w wymiarze większym jak jedna godzina tygodniowo 
liczba ocen cząstkowych powinna być większa przy wykorzystaniu większej liczby form 
oceniania. 

 
§ 8.2 

1. Ocenianie klasyfikacyjne i cząstkowe ustala się w następującej skali: 
• 6   stopień celujący, 
• 5   stopień bardzo dobry, 
• 4   stopień dobry, 

• 3   stopień dostateczny, 
• 2  stopień dopuszczający, 

• 1  stopień niedostateczny. 
2. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów wyłącznie przy ocenianiu bieżącym, oraz 

przy ustalaniu śródrocznych ocen kwalifikacyjnych. 
3. Ogólne kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych: 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) w pełni opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe  określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. Może również posiadać wiedzę i umiejętności 
wykraczające poza określone w podstawie programowej. Biegle posługuje się 
zdobytymi  wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów  
i zadań. Proponuje rozwiązania nietypowe, jest twórczy, 

b) jest laureatem olimpiady przedmiotowej. 
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• Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego w pełnym zakresie; sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami    i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań i problemów typowych 
oraz o podwyższonym stopniu trudności. Popełnia sporadyczne błędy. 

• Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, a ewentualne braki są niewielkie; sprawnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu typowych zadań  
i problemów. 

• Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe, określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym; potrafi zastosować wiedzę 
i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów o średnim stopniu 
trudności. 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe, określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego na poziomie niezbędnym do kontynuowania dalszej nauki,  
a ewentualne braki są możliwe do nadrobienia; potrafi z pomocą nauczyciela 
zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów  
o niewielkim stopniu trudności. 

• Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
nie opanował wiedzy i umiejętności przedmiotowych, określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego na poziomie niezbędnym do kontynuowania 
dalszej nauki, a braki są trudne do nadrobienia; nie potrafi nawet z pomocą 
nauczyciela zastosować wiedzy i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań  
i problemów o niewielkim stopniu trudności. 

5. Szczegółowe kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych regulują  
Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

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

7. Oceny z  zachowania ustala się według skali: 
• wzorowe, 

• bardzo dobre, 
• dobre, 

• poprawne, 
• nieodpowiednie, 

• naganne. 
8. Wymagania i kryteria wystawiania ocen zachowania zawarte są w załączniku 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. (załącznik nr 1). 
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 



Załącznik nr 2 do Statutu ZSP nr 4 w Inowrocławiu 

7 

 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej. 

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

12. Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wystawia 
się ją na podstawie przedmiotowych systemów oceniania, z ocen cząstkowych z różnych 
form sprawdzania wiadomości (odpowiedzi ustne, prace pisemne, ćwiczenia, testy, 
zadania rachunkowe, prace domowe). 

13. Uczeń może mieć do trzech w tygodniu zapowiedzianych i potwierdzonych wpisem 
w dzienniku  z  tygodniowym wyprzedzeniem   prac   klasowych  lub sprawdzianów 
obejmujących większy zakres materiału. Jedną pracę klasową lub jeden duży sprawdzian       
w ciągu dnia. Sprawdzianów pisemnych obejmujących materiał maksymalnie z trzech 
ostatnich lekcji może być dowolna ilość. 

 
§ 8.3 

1. Nauczyciel zobowiązany jest na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej 
poinformować uczniów o ewentualnych ocenach niedostatecznych, a wychowawcy mają 
obowiązek poinformować o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na miesiąc przed  posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, wychowawca informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) o śródrocznej lub rocznej ocenie nagannej zachowania. Jeżeli 
obniżenie oceny zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż 
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zawiadomienie może 
nastąpić w terminie późniejszym, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

3. Fakt otrzymania informacji o ewentualnych ocenach niedostatecznych rodzice (prawni 
opiekunowie) potwierdzają u wychowawcy klasy. W uzasadnionych przypadkach wykaz 
ocen należy przekazać listem poleconym. 

4. Rodzice mogą uzyskać pełną informację o postępach edukacyjnych i poziomie uzyskanej 
wiedzy oraz umiejętności podczas obowiązkowych spotkań z wychowawcą na miesiąc 
przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Terminy zebrań 
z rodzicami podawane są podczas pierwszego w roku szkolnym spotkania z wychowawcą 
klasy (na podstawie kalendarium szkoły).  

5. W przypadku nieklasyfikowania lub otrzymania oceny niedostatecznej na półrocze, 
uczeń wraz z nauczycielem ustala harmonogram pracy nad poprawą tej oceny na 
podstawie indywidualnej karty pracy (załącznik nr 2). 

6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  
§ 9 ust.11. 
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§ 9 
1. W przypadku otrzymania przez ucznia rocznej oceny niedostatecznej z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń może zdawać egzamin poprawkowy  
z tych zajęć. 

2. Uczeń składa wniosek o egzamin poprawkowy przed posiedzeniem końcoworocznej rady 
klasyfikacyjnej. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i przeprowadza się go  
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego na poziomie 
wymagań koniecznych i podstawowych. Składa się z części pisemnej i części ustnej, 
z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego i technologii informacyjnej, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Maksymalny czas trwania 
całego egzaminu wynosi 60 minut dla jednego ucznia (45 min + 15 min). 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej 
skład wchodzą: 

• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji, 

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący. Na własną 
prośbę lub   w innych uzasadnionych przypadkach może być on zwolniony z udziału 
w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły, 

• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek 
komisji. 

6. Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 
komisji w porozumieniu z konsultantem - członkiem komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
• skład komisji, 

• termin egzaminu poprawkowego, 
• pytania egzaminacyjne, 
• wynik egzaminu oraz uzyskana ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego 
odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. 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. 

9. Uczeń zdał egzamin poprawkowy jeżeli w części pisemnej oraz ustnej uzyskał 
co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z zadań z zakresu podstawy 
programowej, wymagań na poziomie koniecznym. 

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

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada 
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. Podstawę do promowania ucznia stanowią przyczyny losowe takie 
jak np. długotrwała, ciężka choroba, trudna sytuacja rodzinna, które utrudniały bądź 
uniemożliwiały naukę. 

 
§ 10 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej dłuższej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń składa wniosek o egzamin klasyfikacyjny przed posiedzeniem końcoworocznej 
rady klasyfikacyjnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału z roku, w którym uczeń został 
niesklasyfikowany. Składa się z części pisemnej i części ustnej (z wyjątkiem egzaminu 
z wychowania fizycznego gdzie egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych). Maksymalny czas trwania całego egzaminu wynosi 60 minut dla jednego 
ucznia (45 min + 15 min). 

6. Nieklasyfikowanie śródroczne, nie ma wpływu na kontynuację nauki przez takiego 
ucznia    w następnym okresie nauki, ale znacząco wpływa na jego ocenę roczną 
osiągnięć edukacyjnych i może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej 
końcoworocznej jeżeli zakres materiału z pierwszego półrocza nie został przez ucznia 
opanowany w stopniu podstawowym. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po klasyfikacji końcoworocznej w terminie 
ustalonym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela prowadzącego takie same 
lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 
rodzice (opiekunowie) ucznia. 

11. Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje nauczyciel przedmiotu. 
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

• imiona i nazwiska nauczycieli, przeprowadzających egzamin, 
• termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

• pytania i zadania egzaminacyjne, 
• wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. 
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Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego 
odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
§ 11 

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „niesklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena  
roczna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 12. 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna ocena  roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

4. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 12. 

 
§ 12 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena z zajęć dydaktycznych lub roczna 
ocena zachowania została ustalona niezgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
• w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę 
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 

• w przypadku rocznej oceny z zachowania ustala roczną ocenę zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów. 

3.  W skład komisji wchodzą: 
a) w przypadku rocznej  oceny z zajęć edukacyjnych: 

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

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia 
edukacyjne. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
• dyrektor lub zastępca dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

• wychowawca klasy, 
• wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
• pedagog, 
• psycholog – jeśli jest zatrudniony w szkole, 

• przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
• przedstawiciel rady rodziców. 
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4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczną, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej 
(semestralnej) z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- skład komisji, 
- termin sprawdzianu, 
- zadania i pytania sprawdzające, 
- wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę, 
- pisemne prace ucznia i informację o odpowiedziach ustnych. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- skład komisji, 
- termin posiedzenia komisji, 
- wynik głosowania, 
- ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. 

6. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.  
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informacje o odpowiedziach ustnych.  
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może 

przystąpić do niego w terminie dodatkowym, ustalonym przez dyrektora szkoły.  
9. Przepisy § 12 ust. 1-8 stosuje się do wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń  wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia  egzaminu 
poprawkowego. 

 
§ 13 

1. Uczeń kończy szkołę, gdy w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe 
od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na religię, albo etykę, do średniej ocen wlicza się także 
roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 
§ 14 

1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza 
wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą 
do przeprowadzenia egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach. 

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: 
liceów, techników. 

3. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz części pisemnej 
ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa 
w art. 9c ust.2 pkt 7 ustawy. 


