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SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 1.1. Ogólne zasady oceniania 
 

1) Ocenianiu podlegają: 
 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                             
w stosunku do: 

 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania   

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę  oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez  ucznia  
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia   
określonych  w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
 
1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                      

o postępach w tym zakresie; 
2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji                 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                      

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych                      
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 
wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                               
      z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej   
      oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych  w szkole; 
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4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której  
mowa  w § 9; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  i sprawdzających; 
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen                                
      klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny                                 
      klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)                            
      informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do                                
      dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

 
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe                      
    postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

§ 2.1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;                                

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć                                 

      zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji                                         

w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 3.1. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 
 
1) Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  
 

a)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  
śródrocznych  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych                                          
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu 
nauczania; uczeń i rodzic (opiekun prawny) podpisem potwierdzają zapoznanie 
się z wymaganiami (uczeń na lekcji organizacyjnej, rodzic/ opiekun na pierwszym 
zebraniu), 

 
b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny     

                   klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje   
 uczniów i ich rodziców o: 

 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 
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2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są : 
 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 
2) opublikowania informacji na stronie www.zsp2wagrowiec.pl szkoły w zakładkach pod 

nazwą odpowiedniego przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony; 
3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp                                      

w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na                                 
      konsultacje dla rodziców; 
4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji  

możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 
5) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

§ 4.1.   Rodzaje ocen szkolnych. 
 
1) W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 
 

a) bieżące, 
b) klasyfikacyjne, 
c) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 
d) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji.                           

Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub 
ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego                          
w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad                   
i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 
zachowania  stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

           § 5.1.  Jawność ocen. 
 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 
3. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia                       

       podlega wpisaniu do dziennika  elektronicznego po jej ustaleniu i ustnym    
       poinformowaniu ucznia o jej skali, w ciągu dwóch dni roboczych. 
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania         

       wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na                        
       zajęciach  dydaktycznych.  Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.  
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich   

        dzieci: 

 

1)  na zebraniach ogólnych; 

2)  w czasie dyżurów w wyznaczonych godzinach i dniach miesiąca; 

3)  podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
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              § 6.1.  Uzasadnianie ocen. 
 

2. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
3. Oceny z wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel 

                      uzasadnia ustnie. Na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) 
                      nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny w formie pisemnej w terminie 

                4 dni roboczych od wniesienia prośby. 

4. Uzasadnienie oceny bieżącej musi zawierać informacje: 

 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 
3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 
4) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 

5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania     
         dodatkowych  wyjaśnień dotyczących uzasadnienia  oceny, o której mowa                         
         w  ust. 2. w czasie dyżurów w wyznaczonych godzinach i dniach miesiąca.  

              § 7.1. 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 w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach  podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej.  
 

2. 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. 

3. W przypadku zajęć fizycznych przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych  
zajęć, nauczyciel powinien brać pod uwagę także systematyczność udziału                           
w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 
szkołę na rzecz kultury fizycznej.                             
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              § 8.1.  Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 
1) prace pisemne : 

 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 
maksymalnie pięciu ostatnich godzinach  lekcyjnych. Nie musi być 
zapowiadana, 

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny, test) obejmująca większą partię materiału 
określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Termin winien być odnotowany w dzienniku elektronicznym. 

 

2) praca i aktywność na lekcji; 
3) odpowiedź ustna; 
4) praca projektowa; 
5) praca domowa; 
6) inne formy praktyczne w zależności od przedmiotów. 
 

                2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem,                                

                    w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych,                                       

                    do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                                 

                    na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej      

                    poradni specjalistycznej.  

               § 9.1.   Skala ocen z zajęć edukacyjnych  
 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według 
skali: 

 
stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 

 
3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz 

wkładanego wysiłku stosuje się  zasady oceniania kształtującego. Każda forma 
sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem 
ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo trzy elementy: 

 
1) docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 
2) wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,                        
       aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 
3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę. 

 
4. Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności są 

następujące: 

1) nauczyciel informuje uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie  
        pisemnego lub ustnego sprawdzenia wiadomości oraz podaje zakres tematyczny,  który    
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        powinien obejmować wybrany dział programowy; 
 
2) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony jeden taki sprawdzian, a w szczególnie  
       uzasadnionych przypadkach dwa, zaś w tygodniu nauki nie więcej niż cztery; 
3) bieżące sprawdzanie wiadomości i umiejętności w formie pisemnej lub ustnej może  
        obejmować każdorazowo trzy ostatnie tematy lekcyjne realizowane na maksymalnie   
        pięciu godzinach lekcyjnych; 
4) uczeń lub rada samorządu klasowego może odwołać się do dyrektora w przypadku  
        naruszenia przez nauczyciela niniejszych zasad. 
 

5. W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli 
określonych symboli  w dokumentacji. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach 
w dzienniku elektronicznym jest znany uczniom i rodzicom (opiekunom 
prawnym)  w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, „bz”, „np” 
gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” 
niższej kategorii wymagań, „bz” – brak zadania, np” – nieprzygotowanie, „0” – 
brak formy. 

6. Wartość liczbowa przypisana do znaków „+” i „-„ to: 

- do „+” wartość +0,25, np. 3+ to 3,25; 

- do „-„ wartość -0,25, np. 4- to 3,75; 

7. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu 
ocen w formie cyfrowej w dzienniku elektronicznym:                                                                             
6 - cel , 5 - bdb, 4 - db, 3 - dst, 2 - dop, 1 - ndst. 

8. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji okresowej i rocznej:  
 
1) ocena celująca otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności  
      programu danej klasy oraz spełnia co najmniej  jeden z niżej wymienionych punktów: 

 
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, 

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

 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności                                 
      określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

 
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach, 
d) może uczestniczyć  w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych i innych. 
 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających,  
      czyli:  

 
a)  poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/POL_powiat_w%C4%85growiecki_COA.svg


    str. 9 

 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR  2 

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań                                       
      podstawowych, czyli:  

 
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu            

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym                          
poziomie, 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań                                 
      koniecznych, czyli:  

 
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                

i praktyczne. 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań  
      koniecznych.  

           § 10.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

 
1) prace pisemne: 

 
a) sprawdzian, praca klasowa, test czyli zapowiedziana z co najmniej                               

              tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca                           
              określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny    
              lekcyjne, 

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej  z 3 
ostatnich tematów lekcyjnych realizowanych na ostatnich pięciu godzinach 
lekcyjnych, może być niezapowiedziana, 

c) referaty, 
d) zadania domowe, 
e) zaliczenia maturalne, 
f)    próbne egzaminy maturalne lub potwierdzające kwalifikacje                                     

w zawodzie. 
 

2) wypowiedzi ustne:  

 

           a)   odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 
b)  wystąpienia (prezentacje), 

           c)   samodzielne prowadzenie elementów lekcji.  
 
  3)  sprawdziany praktyczne; 
  4)  projekty grupowe; 
  5)  wyniki pracy w grupach;  
  6)  samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,                         
      prezentacje  multimedialne, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np: udział w konkursach, zawodach. 
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2.  Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów      

 realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny; 
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny; 
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen; 
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen. 

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady                                
                   przeliczania punktów na ocenę:  
 

 poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

 40% - 60% - dopuszczający 

           61% - 75% - dostateczny 

 76% - 90% - dobry 

           91% - 99% - bardzo dobry  

           100% - i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających na podstawie orzeczenia PPP     
                 obniżone kryteria oceniania  nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania     
                 punktów na ocenę:  
 

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 20% - 39%  - dopuszczający  

 40% - 54%  - dostateczny  

 55% - 70%  - dobry  

          71% - 89%   - bardzo dobry   

 90% - 100% - celujący  

 

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do    

           formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład    

           pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów   

       przekładane.  

7. Każdy sprawdzian uczeń jest zobowiązany zaliczyć w terminie uzgodnionym                                    

           z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu   

           lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej    

           nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie   

           do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu   

           trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia                               

           z zaliczania zaległego sprawdzianu. W przypadku nieobecności ucznia    

           jednodniowej lub tylko na lekcji, na której była przeprowadzana forma   

           sprawdzania wiedzy, uczeń przystępuje do jej zaliczenia w terminie wskazanym   

           przez nauczyciela. 

8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej                                     
       z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując                            
       w rubrykę ocen „0”.  
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9. Odmowa odpowiedzi ustnej, pisemnej lub odmowa wykonania ćwiczenia przez 
ucznia oraz nie stawienie się w wyznaczonym terminie w celu zaliczenia zaległej 
formy jest  równoznaczne z wystawieniem mu oceny niedostatecznej z tej formy.  

10. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym: 
 

 np – uczeń nieprzygotowany,  

 bz – brak zadania, 

 0 – uczeń nie podszedł do danej formy zaliczenia. 

11. Uczniowi przysługuje prawo jednorazowej próby poprawienia oceny                                        

                 niedostatecznej z dużej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie                    

                 do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez   

                 nauczyciela.  

12. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu        

                 pisania sprawdzianu, pracy klasowej, testu.  

13. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania   

         ocen z przedmiotu, którego uczy.  

14. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) 

bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

zapowiedziane sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) lub brak 

zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe 

Systemy Oceniania.  

15. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż cztery sprawdziany, a w jednym   

          dniu więcej niż jeden a w wyjątkowych sytuacjach dwa sprawdziany. 

16. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości 

uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się 

przesunięci terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas 

nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

17. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech 

sposobów sprawdzania osiągnięć.  

18. Ocenom bieżącym przypisane są następujące wagi: 

 

Waga oceny Formy 

3 Praca klasowa 

 Sprawdzian 

 Lektura 

 Sprawdzian praktyczny 

 Wypracowanie 

 Test 

 Czytanie ze zrozumieniem 

 Powtórka do matury 

2 Kartkówka 

 Odpowiedź ustna 

 Aktywność sportowa – lekcja wf. 

1 Zadanie 

 Zadanie domowe 
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  § 11.1.   Klasyfikacja śródroczna i roczna  
 

1) Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 
 

a) I okres z klasyfikacją śródroczną – ustalanym zgodnie z kalendarzem roku   

  szkolnego, 

b) II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

 
2. Ocena roczna uwzględnia oceny bieżące z pierwszego i drugiego okresu. 

   Ocenę śródroczna i roczną  nauczyciel wystawia w oparciu o średnią ocen,                       

   z uwzględnieniem wkładu pracy i zaangażowania ucznia w procesie     

   nauczania/uczenia się. Ocena ta nie musi wynikać z prostego zaokrąglania  

   średniej ocen. 

3. Proponowane oceny śródroczne i roczne wpisuje się do dziennika 
elektronicznego w terminie do czterech tygodni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem RP. Nauczyciel informuje uczniów na ostatniej lekcji przed datą 
zaproponowania ocen o ich skali w obecności całej społeczności klasowej. 
Proponowana ocena śródroczna i końcoworoczna może ulec zmianie na wyższą 
lub niższą od przewidywanej. 

4. Oceny śródroczne i końcoworoczne nauczyciel wpisuje do dziennika 
elektronicznego w formie cyfry.  

5. Stopnie końcoworoczne wychowawca klasy wpisuje w pełnym brzmieniu do 
arkusza ocen. 
Ocenianie i klasyfikowanie zajęć prowadzonych na podstawie modułowego 

programu nauczania dla zawodu prowadzone jest według następujących zasad: 

6. Ocenianie modułowe 

 

1) Każda jednostka modułu kończy się oceną; 

2) Nauczyciele realizujący jednostki modułowe i wychowawcy klas w ocenianiu  zachowują 

terminy, o których mowa w § 11 ust. 7;  

3) Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen, której przypisane są  odpowiednie 

dodatnie wagi stanowiące liczbę godzin czasu przeznaczonego  na ich realizację                         

w szkolnym planie nauczania; 

4) Wychowawca klasy wprowadza w dziennik elektroniczny oceny z poszczególnych  

       jednostek modułowych. Wychowawca klasy w terminie związanym z klasyfikacją   

       wystawia ocenę według skali podanej w § 9 ust 2 oraz  w terminie jak w § 11     

       powiadamia pisemnie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną   

 Praca z mapą 

 Poprawa oceny semestralnej 

 Powtórka 

 Rozgrzewka 

 Gimnastyka 

 Lekkoatletyka 

 Gry zespołowe 

 Aktywność dodatkowa np. prezentacje 

 Aktywność sportowa, np. zawody 
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       niedostateczną z danego  przedmiotu nauczania lub prawdopodobieństwie    

       nieklasyfikowania; 

5) W przypadku braku podstaw do dokonania oceny z jednostki modułowej,  uczeń                              

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły, jest 

zobowiązany do zaliczenia partii materiału wskazanego przez nauczyciela; 

6) Do uznania nieklasyfikowania ucznia w danym roku/semestrze bierze się pod  uwagę 

godziny na wszystkich odbytych zajęciach z danego modułu. Uczeń   jest 

nieklasyfikowany w przypadku nieklasyfikowania ze wszystkich jednostek modułowych; 

7) Nieklasyfikowanie z jednostki modułowej ma wpływ na ocenę końcową  z modułu przez 

przyjęcie do średniej ważonej liczby „zero” za odpowiadającą ocenę z danej jednostki 

modułowej; 

8) Przy ustalaniu średniej ocen z danego semestru /klasy/ uwzględnia się wszystkie zajęcia 

edukacyjne obowiązkowe, z których uczeń został sklasyfikowany; 

9) Ocena niedostateczna z jednej jednostki modułowej skutkuje wystawieniem oceny 

niedostatecznej z całego modułu. 

 
7. Procedura przekazania informacji o ocenach niedostatecznych 

 

1) Na 4 tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na podstawie 

zapisanych w dzienniku stopni i z uwzględnieniem form oceny przewidzianych do 

realizacji w danym semestrze, wpisują w dzienniku elektronicznym proponowane oceny; 

2) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na podstawie zapisanych w dzienniku stopni 

wpisują do dziennika elektronicznego przewidywaną ocenę niedostateczną; 

3) Wychowawca w 3 tygodniu przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym  

posiedzeniem Rady Pedagogicznej wypełnia druk załącznika nr 1 i przekazuje go – za 

pokwitowaniem - zainteresowanemu uczniowi, który następnego dnia  roboczego oddaje 

wychowawcy druk podpisany przez jego rodziców, a w przypadku nieobecności ucznia 

Wychowawca wysyła informację drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru; 

4) Druk zawiadomienia przechowywany jest przez wychowawcę w teczce wychowawcy 

do końca sierpnia. 

 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgod-nie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 13 WZO 

            § 12.1.   Ocenianie zachowania 
 
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,   
      nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad     
      współżycia społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę   
      zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym   
      oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Opinie   
      wymienionych podmiotów rejestruje się na karcie ocen z zachowania                                   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/POL_powiat_w%C4%85growiecki_COA.svg


    str. 14 

 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR  2 

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

 

      – załącznik nr 3 
 
3. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się według skali: 

 

1)  wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 
4. Oceną wyjściową jest ocena dobra.  

 
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 
6. Proponowane oceny śródroczne i roczne  z zachowania wpisuje się do dziennika    

                 elektronicznego w terminie do czterech tygodni przed klasyfikacyjnym    

                 posiedzeniem RP. Nauczyciel informuje uczniów na ostatniej lekcji przed datą  

                 zaproponowania ocen o ich skali w obecności całej społeczności klasowej.                            

                   W przypadku oceny niższej niż poprawna nauczyciel informuje rodzica (opiekuna   

                 prawnego) zgodnie z zasadami w paragrafie 11 pkt 6. 

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do   
       dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania    

       została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej    

       oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od   

       dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni od zgłoszenia 
zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą: 
 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze                                        
     – jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej   
     klasie; 
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4) pedagog; 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności 
 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 
                    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. 

                 Zasady dotyczą zarówno zajęć edukacyjnych, jak i zajęć, w których uczeń   
                 uczestniczy z deklaracji własnej lub ze wskazań nauczyciela (np. godzina do   
                 dyspozycji nauczyciela – pomoc dla ucznia z problemami w nauce). 
 
1) Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić na najbliższej lekcji wychowawczej po 

powrocie do szkoły - nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym terminie                                      
nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona; 

2) Z ważnych przyczyn zwolnienia z zajęć lekcyjnych może udzielić wyłącznie Dyrektor 
Szkoły po przedstawieniu wniosku przez zainteresowanego ucznia najpóźniej w dniu 
zwolnienia w czasie całodziennej nieobecności dyrektora zwolnienia  mogą udzielić 
wicedyrektorzy; 

3) Wychowawcy klas mają prawo żądać od zwolnionego ucznia szczegółowych wyjaśnień 
odnoszących się do wiarygodności prośby o zwolnienie /odp. dokumenty/.                                        
– załącznik nr 4; 

4) Pójście do lekarza w celu uzyskania porady musi być w prośbie o zwolnienie dokładnie 
określone w czasie; 

5) Nie wolno wychodzić do lekarza  w czasie zapowiedzianych na daną lekcję powtórzeń 
materiału, prac klasowych i sprawdzianów; 

 W przypadku planowanych wizyt u lekarza specjalisty uczeń jest zobowiązany zgłosić    
 nauczycielowi wcześniej swoją nieobecność; 

6) Każdy uczeń powinien posiadać dzienniczek usprawiedliwień w celu umieszczania 
w nim wszelkich wpisów związanych z frekwencją; 

7) O przyczynie nieobecności uczeń lub jego rodzice powinni poinformować  wychowawcę 
już w trakcie jej trwania w formie pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

           § 13.1.   Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny  z zajęć  edukacyjnych. 
  

2. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną   
przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Szkoły.   

3. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko                          
                 jeden stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych    
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                 przez  niego ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub   
                 od niej wyższa.  

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca. 
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

 
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%                                                            

     (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac   

    pisemnych;  

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych    

     (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen   

     niedostatecznych;  

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy,                                                 

     w tym  –  konsultacji  indywidualnych.  

 

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą                              
    w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego    
    terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2,                                                 
a  nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4,  
                 nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych                                    
                 w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub      
                 nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

10. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed    
     klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do    

                  przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu  
     pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

11. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,                               
    zostaje dołączony  do arkusza ocen.  

12. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy   
     sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę   
     wyższą.  

13. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej, 
niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach  
poprawy.  

            § 14.1.  Egzamin klasyfikacyjny.  
 

2. Uczeń może być niesklasyfikowany 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  
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania.  

3. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych  
ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może   
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
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5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej  lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody 
może nastąpić  w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale 
wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę 
braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady 
Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie 
kończy szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych  
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę 
Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic 
programowych.  

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie                          
          przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz                         
          dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny                                  
          zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej   
          wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami                            
    (prawnymi opiekunami).  

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z zajęć komputerowych, informatyki,  oraz wychowania  fizycznego,                            
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,                                    
    przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności      
    wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub   
    pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

12. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 
obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez 
Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku 
szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

 
1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne stanowisko   

    kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie   

    nauczania dla odpowiedniej klasy.  

 
13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

15. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół                                 

                 zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub    

                 skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego,   

                 zadania (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz       

                 uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz   

                 zwięzłą  informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi   

                 załącznik do arkusza ocen ucznia; 
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1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu                                       

       klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                                       

       w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

2) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest   

       ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 14; 

3) Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

         § 15.1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie 

odwoławczym.  
 
2. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do                           
     Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć    
     edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu   
     ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2  dni   
     roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
3. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna                            
     z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  

dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  
sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej i  ustnej,  oraz  
ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora                        
     komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 
5. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej  

wchodzą:  

 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko                                       

       – jako przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same   

       zajęcia  edukacyjne.  

 
6. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy   
     komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  

przypadkach. W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  
prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  
nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

7. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie   
     może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 
8.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej   

rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona                            
w wyniku egzaminu poprawkowego.  

9. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin   
sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.                       
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                
  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  
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11. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,             

o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  
w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 

12. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                     
   z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.   

          § 16.1.  Egzamin poprawkowy.   
 

2. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                        
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu   
z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, z których to 
przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 
przedmiotu. 

 
5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 
Uczeń potwierdza odbiór zagadnień egzaminacyjnych oraz znajomość terminu 
egzaminu( data, godzina) za pisemnym potwierdzeniem w sekretariacie szkoły. 

 
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
7. 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. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.                 
W skład komisji wchodzą:  

 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko                                       

– jako przewodniczący  komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne                                                        

– jako członek komisji.  
 

9. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań 
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w § 3  według 
pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                     
i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami  w nauce, pytania egzaminacyjne 
powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. 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 Szkoły powołuje jako 
egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,      
z tym że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole następuje                               
w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  
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11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę  ustaloną przez komisję.   

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych                     
                odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna. 
14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                       

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie                               
        określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

15. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji                     
i powtarza klasę.  

16.  Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od 
dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie                   
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.                        
Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 15. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna. 
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