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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 tekst
jednolity).
2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r., przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz.U. nr 12, poz. 96 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015r. Poz. 843).
§1
Przepisy ogólne
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę oraz formułowaniu oceny.
2. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, motywowanie
ucznia do samodzielnej pracy,
c) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej,
f) śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności.
3. Wewnątrzszkolne ocenianie służy nauczycielowi do informowania ucznia o:
a) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
b) skuteczności stosowanych metod uczenia się,
c) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
4. Wewnątrzszkolne ocenianie jest stosowane i obowiązujące dla wszystkich nauczycieli
uczących w szkole.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje w szczególności:
a) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
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e) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§2
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych
1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także
o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.
2. Ocenie towarzyszy refleksja i dyskusja na temat sposobu doskonalenia dalszej pracy.
3. Formy kontroli postępów ucznia w nauce:
a) prace klasowe,
b) kartkówki,
c) odpowiedź ustna,
d) praca domowa,
e) prezentacja, referat
f) próbna matura, próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
g) osiągnięcia i udział w olimpiadach, konkursach,
h) aktywność ucznia.
i) praca samodzielna, której wynik jest sprawdzany na lekcji, na sesji
popularnonaukowej, w pracach konkursów i olimpiad przedmiotowych,
j) prace pozalekcyjne w ramach zajęć kół przedmiotowych,
k) zeszyt przedmiotowy,
l) testy sprawnościowe,
m) wykorzystanie pomocy dydaktycznych,
n) pozostałe formy wynikające ze specyfiki przedmiotów.
4. Sprawdzanie wiedzy uczniów może być przeprowadzane w różnych formach na
każdej lekcji.
5. Należy przestrzegać zasady: jedna forma kontroli postępów ucznia - jedna ocena.
6. Za każdą formę kontroli postępów, uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę.
7. Aby ocena śródroczna i roczna odzwierciedlała pełny obraz osiągnięć i trudności
ucznia, należy przestrzegać zasad:
a) jawnego, rzetelnego i systematycznego wystawiania ocen cząstkowych,
b) wszystkie oceny winny być rejestrowane i brane pod uwagę przy klasyfikacji
śródrocznej i rocznej wg następujących wag:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Formy kontroli postępów ucznia
Praca klasowa
Kartkówka
Odpowiedź ustna
Praca domowa
Prezentacja, referat
Egzaminy próbne
Olimpiady, konkursy
Aktywność oraz pozostałe formy
wynikające ze specyfiki przedmiotu.

Waga
8
5
7
4
4
8
10
Waga ustalona
indywidualnie w PZO.
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c) nauczyciel sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia systematycznie,
d) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg następującej
skali:
Lp.

Ocena – słownie

Ocena – cyfrowo

Skrót

1

Celujący

6

cel

2

Bardzo dobry

5

bdb

3

Dobry

4

db

4

Dostateczny

3

dst

5

Dopuszczający

2

dop

6

Niedostateczny

1

ndst

8. Oceny cząstkowe mogą być wystawiane z „+” oraz „-”. Kwestia ta regulowana jest
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
9. Dla poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ustala się
następujące średnie ważone:
Lp.

Średnia ważona

Ocena

1

Od 1,75

dopuszczający

2

Od 2,75

dostateczny

3

Od 3,75

dobry

4

Od 4,75

bardzo dobry

5

Od 5,75

celujący

10. Podane średnie ważone mają zastosowanie, gdy uczeń napisał wszystkie prace
pisemne. W przypadku braku ocen, nauczyciel ma prawo wystawić niższą ocenę
klasyfikacyjną, niż wynika to ze średniej ważonej.
11. Biorąc pod opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub też nieobecność
ucznia w szkole, spowodowaną długotrwałą chorobą (udokumentowaną
zaświadczeniem lekarskim), nauczyciel może obniżyć kryterium średniej ważonej,
jednak nie więcej niż 0,03.
12. Pod pojęciem pracy klasowej, rozumie się maksymalnie 2 godzinną pracę pisemną,
z całego działu, epoki, lektury itp.
13. Praca klasowa powinna być poprzedzona powtórzeniem materiału i podaniem
zakresu wymagań. O terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia ucznia nie
później niż tydzień przed wyznaczonym terminem, odnotowanym w dzienniku
lekcyjnym.
14. Uczeń może mieć maksymalnie 3 prace klasowe w tygodniu i nie więcej niż jedną
w ciągu dnia.
15. Za nieobecność nieusprawiedliwioną w czasie pracy klasowej uczeń zostaje poddany
sprawdzeniu wiedzy z zakresu pracy klasowej na kolejnej lekcji.
16. Uczeń, który usprawiedliwił nieobecność na pracy klasowej, uzgodni z nauczycielem
termin i formę sprawdzenia wiadomości.
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17. Po każdej pracy klasowej nauczyciel dokonuje analizy jej przebiegu i stanu wiedzy
uczniów.
18. Prace klasowe zaznaczane są w dzienniku kolorem czerwonym.
19. Uczeń ma prawo poprawy pracy klasowej w terminie 14 dni od jej oddania. Termin
poprawy ustala nauczyciel.
20. Pod pojęciem „kartkówki” rozumie się pracę pisemną do 15 minut, z maksymalnie
trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.
21. Kartkówki nauczyciel może organizować bez uprzedzenia.
22. Uczniowie, którzy uzyskali wynik niekorzystny z podanych w pkt. 3 form kontroli
postępów ucznia w nauce, ustalają z nauczycielem formę poprawy wyniku w ciągu 14
dni.
23. Uczeń ma prawo do poprawy każdej formy kontroli jego postępów w nauce.
24. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
25. Termin oddawania prac pisemnych przez nauczyciela nie powinien przekraczać 14
dni.
26. Kwestie dot. nieprzygotowania do zajęć, pozostawia się do rozstrzygnięcia
nauczycielom w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
27. Oceniając prace pisemne, stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za
pomocą skali procentowej, jednakowej dla przedmiotów zawodowych oraz
ogólnokształcących:
100%
90%
75%
56%
36%
35%

i

98%
97%
89%
74%
55%
mniej

–
–
–
–
–
–

cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Uwaga: Jeżeli uczeń uzyska wynik niższy niż 50% (w przypadku przedmiotu zawodowego),
obowiązkiem nauczyciela jest poinformować ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych
o tym, że podobny wynik na egzaminie zawodowym, jest jednoznaczny z niezdaniem
ww. egzaminu.
28. Prace pisemne są przechowywane przez cały rok szkolny u nauczyciela. Uczeń
otrzymuje prace do wglądu podczas poprawy i omawiania pracy. Podczas kontaktów
indywidualnych z nauczycielem prawo zapoznania się z uzasadnieniem oceny mają
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
29. Niekorzystne wyniki bieżące z odpowiedzi ustnych mogą być poprawiane w terminie
i formie ustalonej pomiędzy uczniem i nauczycielem prowadzącym przedmiot.
30. Nauczyciel wskazuje uczniowi istotę popełnionych błędów i udziela wskazówek,
według których uczeń powinien uzupełnić braki w wiedzy.
31. Uczniowie, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę „niedostateczny”
mają prawo ustalić indywidualnie formę uzupełniania braków. Nauczyciel może
rozłożyć materiał na bloki, udziela wskazówek, co do sposobu uzupełnienia braków,
w razie potrzeby - informuje na bieżąco rodziców (prawnych opiekunów) o przebiegu
procesu poprawiania oceny śródrocznej - w porozumieniu z wychowawcą. Termin
uzupełnienia braków ustala się na okres dwóch miesięcy od dnia śródrocznej rady
klasyfikacyjnej.
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32. W przypadku gdy przedmiot ma rozliczenie półroczne i ocena śródroczna jest ocena
kończącą cykl nauczania przedmiotu w danej klasie, staje się ona oceną roczną.
33. 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, a także systematyczność udziału ucznia w tych zajęciach oraz
aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
34. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
35. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego czy informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub
„zwolniona”.
36. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
37. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
38. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć nauki jazdy pojazdem silnikowym, który
przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
39. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć nauki jazdy pojazdem silnikowym
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,
a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania
uprawnienia.
40. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
41. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
§3
Wymagania edukacyjne
1. Wymagania edukacyjne to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.
Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu
nauczania.
2. Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć
edukacyjnych i danego etapu kształcenia, na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania oraz ogólnych wymagań
edukacyjnych stosując oceny w sześciostopniowej skali ocen z odpowiednimi
kryteriami wymagań.
3. Ustala się ogólne kryteria wymagań:
Strona 7 | 21

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

a) ocena celująca:
wiedza ucznia:
- posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału
programowego,
- dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
umiejętności ucznia:
- potrafi korzystać z różnych dostępnych źródeł informacji i samodzielni
zdobywać potrzebne wiadomości,
- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł
informacji,
- odnosi sukcesy w konkursach, zawodach, olimpiadach, w których wymagana
jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu,
b) ocena bardzo dobra:
wiedza ucznia:
- opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,
- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych
sytuacjach,
umiejętności ucznia:
- sprawnie korzysta z różnych dostępnych i wskazanych przez nauczyciela
źródeł informacji,
- bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności
z nauczanego przedmiotu,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela
posługując się nabytymi umiejętnościami,
- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych
wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie,
- potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania,
c) ocena dobra:
wiedza ucznia:
- opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
- zna definicje, fakty, pojęcia,
- stosuje język przedmiotu,
umiejętności ucznia:
- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod
kierunkiem nauczyciela,
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych,
- potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
- bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym,
d) ocena dostateczna:
wiedza ucznia:
- opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
- zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie
najważniejszych zagadnień,
umiejętności ucznia:
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł
informacji,
- potrafi wykonać proste zadania,
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4.
5.
6.

7.

- wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach,
e) ocena dopuszczająca:
wiedza ucznia:
- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dalszym
etapie kształcenia,
umiejętności ucznia:
- potrafi wykonywać proste polecenia wymagające zastosowania
podstawowych umiejętności,
- posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie
nauczania,
f) ocena niedostateczna:
wiedza ucznia:
- posiada duże braki w wiedzy,
- nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,
umiejętności ucznia:
- nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania
podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela,
- braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.
Oceniając uwzględniamy najpierw kryterium wymagań programowych, a potem
wszystkie pozostałe.
Poziom klasy nie może być kryterium oceny dydaktycznej.
Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Rodzice (prawni opiekunowie)
dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.
Szczegółowe kryteria przyznawania wszystkich ocen muszą być określone
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
§4
Przedmiotowe Zasady Oceniania

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są uszczegółowieniem szkolnego sposobu oceniania
i w sposób konkretny odnosi się do organizacji procesu kształcenia w określonym
obszarze programowym.
2. Określenie „przedmiotowe” odnosi się do przedmiotu lub grup przedmiotów, dla
których zostały opracowane.
3. Główna ideą Przedmiotowych Zasad Oceniania jest określenie jednakowej strategii
oceniania:
a) w obrębie tych samych przedmiotów,
b) na tym samym poziomie nauczania,
c) w tym samym typie szkoły
4. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują wspólne wymagania edukacyjne dla
uczniów.
5. Nauczyciele i instruktorzy zajęć praktycznych opracowują wspólne wymagania
edukacyjne dla uczniów w zawodzie technik leśnik.
6. Przedmiotowe Zasady Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów powinny zawierać
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następujące elementy:
a) informacje ogólne takie jak: przedmiot, klasa, rok szkolny, imię i nazwisko
nauczyciela (nauczycieli) oraz informacje o realizowanym programie nauczania.
b) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
c) zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym i ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej,
d) informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (formy,
częstotliwość, zasady)
e) Przedmiotowe Zasady Oceniania są dostępne u nauczycieli przedmiotu,
w pracowniach przedmiotowych, a zestaw wszystkich znajduje się u dyrektora
szkoły.
f) uwzględnić wpływ (wagę) poszczególnych ocen cząstkowych na ocenę
klasyfikacyjną śródroczną i roczną.
§5
Sposoby udostępniania dokumentacji
1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia przekazuje się do wglądu podczas zajęć
edukacyjnych, które mają na celu omówienie sprawdzonych i ocenionych prac
uczniów w danym oddziale, z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca,
ze wskazaniem mocnych stron oraz trudności, jakie napotkali uczniowie,
z jednoczesnym udzieleniem wskazówek, w jaki sposób poprawić pracę i w jaki
sposób dalej się uczyć, aby pokonywać trudności i rozwijać umiejętności.
2. Uczeń otrzymuje sprawdzone i ocenione prace pisemne od nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania.
3. Uczniowi, który był nieobecny na zajęciach edukacyjnych, podczas których nastąpiło
omówienie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, nauczyciel udostępnia
sprawdzoną i ocenioną pracę, na prośbę ucznia i dokonuje jej omówienia.
4. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną oraz po jej omówieniu
z nauczycielem, uczeń oddaję pracę nauczycielowi.
5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
a) podczas zebrań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie
z ustalonym
w danym roku szkolnym harmonogramem zebrań z rodzicami,
b) podczas godzin pracy nauczyciela, o ile nie koliduje to z wykonywaniem przez
niego obowiązków, po uprzednim umówieniu spotkania.
6. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pracę
pisemną dziecka, zwracają ją nauczycielowi.
7. Na wniosek rodzica, wyrażony w formie ustnej, nauczyciel omawia sprawdzoną
i oceniona pracę pisemną ucznia.
8. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
oceniania (np. egzaminów klasyfikacyjnych) odbywa się na pisemny wniosek złożony
do dyrektora szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
9. Dyrektor szkoły wskazuje termin (w uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami) oraz
miejsce, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi i jego rodzicom dokumentacji,
o której mowa w ust. 8.
10. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz
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inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego
rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub innej wskazanej przez niego osoby.
11. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dot. egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania następuje w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
§6
Ocena zachowania
1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
2. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala wychowawca wg następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne,
po uprzedniej konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie oraz wychowawcami
internatu (np. na zebraniu zespołu klasowego lub za pomocą e-dziennika).
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono
naganną ocenę zachowania.
4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy
szkoły.
5. Przyjmuje się, że wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
6. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
Ocena wzorowa
Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który swoim zachowaniem i osiąganymi
wynikami w nauce staje się wzorem do naśladowania dla innych:
a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczy,
b) systematycznie i samodzielnie przygotowuje prace domowe i przynosi potrzebne
materiały na lekcje, jest przygotowany do uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych,
c) wzorowo przestrzega przepisy Statutu Szkoły,
d) właściwie reprezentuje szkołę na zewnątrz, przestrzega norm etycznych,
e) uczestniczy w konkursach i olimpiadach szkolnych i poza nią,
f) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu
zadań; uczestniczy w pracach użytecznych dla klasy, szkoły i środowiska oraz
inicjuje takie działania,
g) chętnie służy pomocą swoim kolegom i koleżankom, reaguje na zło,
h) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób,
i) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną,
j) dba o wygląd zewnętrzny i przestrzega ustalonych zasad dotyczących
umundurowania ucznia,
k) w sposób godny zachowuje się na terenie Szkoły i poza nią:
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-

jest uprzejmy i życzliwy, umie panować nad sobą w sytuacjach
konfliktowych,
- nie pali papierosów, w tym e-papierosów,
- nie pije alkoholu,
- nie zażywa narkotyków,
- nie używa słów uważanych za obraźliwe, nie wszczyna bójek, nie wyrządza
krzywdy innym.
l) opuścił bez usprawiedliwienia do 6 godzin lekcyjnych.
Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który swoim zachowaniem wyróżnia się
pozytywnie na tle klasy.
a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczy,
b) systematycznie jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,
c) na bieżąco usprawiedliwia nieobecność na zajęciach edukacyjnych,
d) przestrzega przepisy Statutu Szkoły,
e) właściwie reprezentuje Szkołę na zewnątrz, przestrzega norm etycznych,
f) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu
zadań,
g) uczestniczy w konkursach i olimpiadach szkolnych i poza nią,
h) uczestniczy w pracach użytecznych dla klasy, szkoły i środowiska,
i) chętnie służy pomocą swoim kolegom i koleżankom, reaguje na zło,
j) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób,
k) przejawia troskę o mienie Szkoły, własność społeczną i indywidualną,
l) dba o wygląd zewnętrzny i przestrzega ustalonych zasad dotyczących
umundurowania ucznia,
m) w sposób godny zachowuje się na terenie szkoły i poza nią:
- jest uprzejmy i życzliwy, umie panować nad sobą,
- nie pali papierosów,
- nie pije alkoholu,
- nie zażywa narkotyków,
- nie używa słów uważanych za obraźliwe, nie wszczyna bójek, nie wyrządza
krzywdy innym,
n) opuścił bez usprawiedliwienia do 16 godzin lekcyjnych.
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zarówno swoim zachowaniem, jak
i osiągnięciami w nauce nie sprawia większych kłopotów i trudności wychowawczych,
a) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
b) w sposób właściwy wykorzystuje swoje zdolności; osiąga wyniki w nauce
odpowiadające jego możliwościom,
c) swoim zachowaniem na terenie Szkoły i poza nią - nie narusza przepisów Statutu
Szkoły,
d) wykonuje polecenia nauczycieli,
e) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
f) dba o wygląd zewnętrzny, przestrzega ustalonych zasad dotyczących
umundurowania ucznia,
g) w sposób właściwy i kulturalny odnosi się do nauczycieli, kolegów, osób starszych
i innych,
h) wykazuje własną inicjatywę, wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.
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i) opuścił bez usprawiedliwienia do 26 godzin lekcyjnych.
Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który:
- pali papierosy, w tym e-papierosy,
- pije alkohol, zażywa narkotyki,
- używa nieprzyzwoitych słów,
- wszczyna bójki i wyrządza krzywdę innym,
- w sposób niewłaściwy odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych osób
- kradnie rzeczy należące do innych osób lub będące własnością Szkoły,
- niszczy mienie społeczne na terenie Szkoły i poza nią,
- notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
Ocena poprawna
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przestrzega przepisy Statutu Szkoły i swym
sporadycznym, niewłaściwym postępowaniem może mieć ujemny wpływ na innych:
a) sporadycznie sprawia kłopoty wychowawcze, ale reaguje na oddziaływania
nauczycieli, wychowawcy, pedagoga,
b) dba o wygląd zewnętrzny właściwy dla ucznia,
c) respektuje zasady współżycia społecznego, ale zdarza mu się niewłaściwe
zachowanie w stosunku do kolegów i innych osób,
d) sporadycznie zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych,
e) nie włącza się do prac na rzecz szkoły, klasy czy środowiska.
f) opuścił bez usprawiedliwienia do 36 godzin lekcyjnych.
Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który:
- dokucza kolegom w sposób zamierzony,
- w sposób zaplanowany niszczy mienie szkoły,
- w rażący sposób przekracza przepisy zawarte w Statucie Szkoły.
Ocena nieodpowiednia
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w sposób rażący uchybia
podstawowym zasadom Statutu Szkoły i zasadom życia społecznego. Swym
postępowaniem na terenie Szkoły i poza nią wywiera negatywny wpływ na innych
uczniów. Utrudnia realizację podstawowych zadań Szkoły.
a) opuszcza świadomie wybrane zajęcia lekcyjne i zajęcia praktyczne,
b) nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie odrabia prac domowych,
c) nie przestrzega podstawowych norm Statutu Szkoły,
d) w sposób zamierzony i celowy nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez
nauczycieli,
e) w sposób arogancki odnosi się do nauczycieli i innych osób i kolegów, a udzielane
mu uwagi i pouczenia nie przynoszą poprawy,
f) pali papierosy, w tym e-papierosy, używa wulgarnych słów i do takiego
postępowania namawia innych,
g) w sposób zamierzony i celowy niszczy mienie Szkoły i poza nią,
h) wszczyna bójki i awantury.
i) opuścił bez usprawiedliwienia do 46 godzin lekcyjnych.
Ocena naganna
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który łamie podstawowe zasady życia społecznego
oraz przepisy Statutu Szkoły. Swoim zachowaniem przynosi wstyd Szkole, zagraża
bezpieczeństwu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej:
a) wchodzi w kolizję z prawem,
b) wpływa demoralizująco na innych uczniów,
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c) kradnie rzeczy będące własnością innych osób lub Szkoły oraz namawia innych do
takiego postępowania,
d) spożywa alkohol, przychodzi do Szkoły w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub zażycie narkotyków,
e) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia innych uczniów i nauczycieli,
f) rozprowadza narkotyki na terenie Szkoły,
g) dewastuje mienie szkolne,
h) notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia.
i) opuścił bez usprawiedliwienia 56 i więcej godzin lekcyjnych.
7. Wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców internatu,
samorządu klasowego i zainteresowanego ucznia proponuje ocenę zachowania.
Uwaga: Wartości opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych dotyczą rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przy wystawianiu ocen śródrocznych, wartości są
pomniejszane o połowę.
8. Spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania - 8 spóźnień nieuzasadnionych wpływa
na obniżenie oceny o jeden stopień.
9. Oceniając zachowanie należy uwzględnić przestrzeganie przez ucznia:
a) regulaminowego umundurowania oraz schludnego wyglądu,
b) terminowego rozliczania się z zobowiązań wobec szkoły i klasy, np. opłaty za
wyżywienie, oddawanie książek do biblioteki, rozliczanie się ze sprzętu i narzędzi
pobranych z magazynu praktycznej nauki zawodu.
10. Ustne oraz pisemne uwagi dot. zachowania ucznia mają wpływ na ocenę zachowania.
11. Tryb ustalania oceny zachowania.
1) Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami
zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna być
ona brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2) Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii od uczących
nauczycieli w danej klasie oraz wychowawców internatu.
3) Ustalona ocena podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą
pedagogiczną klasyfikacyjną.
4) Ocena może być zmieniona na radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej przez
wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np.:
naruszenia regulaminu uczniowskiego lub zgłoszenia przez nauczycieli
i wychowawców internatu dodatkowych informacji pozwalających na obniżenie
lub podwyższenie oceny zachowania.
12. Zasady usprawiedliwiania nieobecności.
1) Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia,
a w razie nieobecności dostarczyć usprawiedliwienie.
2) Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek w ciągu dwóch dni poinformować
wychowawcę o nieobecności dziecka.
3) Do 3 dni z rzędu nieobecności ucznia w szkole honorowane są usprawiedliwienia
rodziców (opiekunów prawnych) z powodu choroby dziecka (podany powód
nieobecności). Informacja ta przekazywana będzie w ustalonej wcześniej przez
wychowawcę i rodzica formie. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach więcej niż
3 dni, należy dostarczyć zwolnienie lekarskie.
4) Uczeń przedstawia usprawiedliwienie na najbliższej godzinie wychowawczej,
w szczególnym (usprawiedliwionym) przypadku do końca bieżącego miesiąca.
5) W przypadku niezawinionym przez ucznia pojedyncze godziny będą
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usprawiedliwiane, gdy:
a) uczeń miał problemy z dojazdem (zaświadczenie z PKS, PKP);
b) uczeń miał wizytę u lekarza (udokumentowana wizyta u lekarza);
c) wystąpiły ważne problemy osobiste (wcześniejsza informacja od rodziców
z wyraźnym podaniem powodu). W przypadku nadużywania tego
argumentu, zostanie przeprowadzona rozmowa z rodzicem.
6) Zgodę na zwolnienie z lekcji może wydać wychowawca klasy, a w przypadku jego
nieobecności pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły.
7) W przypadku, gdy uczeń opuści bez usprawiedliwienia 20 godzin lekcyjnych,
otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy odnotowane w dzienniku.
Wychowawca jest zobowiązany do skontaktowania się z rodzicem, powiadomić
o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły oraz pedagoga.
8) W przypadku opuszczenia przez ucznia 40 godzin lekcyjnych bez
usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje ustną naganę dyrektora. Wychowawca
zobowiązany jest do poinformowania rodziców o naganie ucznia i potwierdzenia
tego faktu wpisem w dzienniku elektronicznym.
9) Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia 60 godzin lekcyjnych, otrzymuje
pisemną naganę dyrektora szkoły. Nagana ta może być przyznana oddzielnie za
frekwencję lub zachowanie.
10) Po opuszczeniu przez ucznia 70 godzin bez usprawiedliwienia, zostaną podjęte
następujące procedury:
a) skierowanie sprawy do mediacji,
b) skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich lub innych organów
nadzorujących wypełnianie obowiązku szkolnego.
11) Po opuszczeniu przez ucznia 100 godzin bez usprawiedliwienia, zostanie podjęta
procedura skreślenia z listy uczniów.
§7
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznej ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ważnym składnikiem oceniania jest terminowe wystawianie ocen śródrocznych
i rocznych, co należy rozumieć jako:
a) podanie uczniom przewidywanych ocen na miesiąc przed radą klasyfikacyjną,
b) poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach podczas śródrocznego
spotkania z rodzicami,
c) jawne wystawienie ostatecznej oceny na 3 dni przed radą klasyfikacyjną,
d) przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania nie są ostateczne
i mogą ulec zmianie.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po
Strona 15 | 21

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

zasięgnięciu opinii nauczycieli danej klasy, wychowawców internatu, pracowników
szkoły oraz ocenianego ucznia.
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.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia z religii lub/i etyki do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych ocenę celującą.
9. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
11. 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.
12. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły
z:
a) prośbą o egzamin klasyfikacyjny w przypadku długotrwałej, uzasadnionej
nieobecności w szkole,
b) prośbą o egzamin klasyfikacyjny w przypadku długotrwałej, nieuzasadnionej
nieobecności w szkole,
c) prośbą o egzamin poprawkowy przy jednej albo dwóch ocenach
niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
d) zastrzeżeniem, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
§8
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w szczególności z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczających połowę czasu obowiązującego ucznia.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może
zdawać egzaminy klasyfikacyjne, jeżeli złoży podanie do dyrektora szkoły.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzaminy po złożeniu podania i pozytywnej decyzji dyrektora i rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny musi zdawać uczeń, który przeszedł z jednego typu klasy lub
szkoły do innej i w wyniku różnic programowych nie realizował jednego lub kilku
przedmiotów.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności
drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
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6. Formę i treść zadań na egzamin określa nauczyciel prowadzący egzamin zgodnie
ze stosowanymi przez siebie Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin z wychowania
fizycznego, technologii informacyjnej, użytkowania komputerów, zajęć praktycznych,
praktyki zawodowej ma przede wszystkim formę zadania praktycznego. Część
pisemna egzaminu nie może trwać dłużej niż 60 min. Część ustna egzaminu obejmuje:
czas na przygotowanie – 15 minut i czas na udzielenie odpowiedzi - 15 minut.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
dyrektor szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się
pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego
z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą w terminie nie później niż 2 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych.
13. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
d) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne.
14. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala
ocenę i sporządza protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin sprawdzianu wiadomości umiejętności,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania egzaminacyjne,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia. Wynik egzaminu wychowawca klasy przedstawia Radzie Pedagogicznej.
15. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 13 może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne.
16. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 12 przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
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rodzicami (prawnymi opiekunami).
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§9 ust.1.
§9
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zajęć, może zdawać egzamin
poprawkowy.
2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład, której
wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
3. Członek komisji Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach, w tej sytuacji dyrektor
powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z wychowania
fizycznego, informatyki, użytkowania komputerów, zajęć praktycznych, praktyki
zawodowej ma przede wszystkim formę zadania praktycznego. Czas trwania
poszczególnych części jest identyczny jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego.
6. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom określonym
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający
skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne)
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną przez komisję ocenę. Do protokołu
dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego może to uczynić w innym terminie określonym przez dyrektora
szkoły, nie później niż do końca września.
9. Przepisy §8 ust.11-16 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego
z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
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nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 10
Zgłaszanie zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
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 nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela innej
szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.2.
7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §9 ust.1.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin sprawdzianu wiadomości umiejętności,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu zadania praktycznego.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
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w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
13. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) pedagog szkolny,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
14. Komisja, o której mowa w ust.12, ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze
glosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
§ 11
Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:
a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, fakt ten powinien być
odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Na pierwszym w danym roku spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
wychowawca klasy obowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów)
o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego zapoznają rodziców (prawnych
opiekunów) z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Fakt ten powinien być
odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Należy także sporządzić listę obecności
z podpisami rodziców (prawnych opiekunów) obecnych na spotkaniu.
4. Każdy nauczyciel umożliwia uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd do
kompletu Przedmiotowych Zasad Oceniania dla prowadzonych przez siebie zajęć.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający
ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach
i frekwencji ich dzieci:
a) zebrania klasowe i ogólnoszkolne,
b) kontakty indywidualne, telefoniczne lub poprzez pocztę elektroniczną
(potwierdzone zapisem nauczyciela lub wychowawcy w dzienniku lekcyjnym),
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c) pisemne informacje wychowawcy (potwierdzone zapisem w dzienniku
lekcyjnym),
d) udostępnianie rodzicom do wglądu prac pisemnych.
7. O przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia na zajęciach lekcyjnych, a ten
przekazuje informację rodzicom (prawnym opiekunom).
8. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek zapoznać się z propozycją przewidywanej
oceny w dzienniku elektronicznym.
9. Rodzice, którzy nie byli obecni za Spotkaniu z Rodzicami, mają obowiązek zapoznać
się z propozycjami ocen w dzienniku elektronicznym.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Sposoby ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania:
a) na bieżąco, na skutek zmian w przepisach,
b) początek, koniec roku szkolnego.
2. Zmiany do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania mogą proponować:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.
3. Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania są uchwalane przez Radę
Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2017 r.
Uchwała Rady Pedagogicznej numer ………..2017/2018
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