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 Załącznik nr 1  

 do Statutu Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych nr 2 

 im. ppłk. dr. St. Kulińskiego 

 w Wągrowcu 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

 W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 

2013 r. po. 520) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 

nr 35, poz. 222 z 2007r.), uchwałę Rady Rodziców z dnia 28 marca 2007 i uchwałę Rady 

Pedagogicznej z dnia 24 maja 2007 wprowadza się do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, wewnątrzszkolny system 

oceniania w zakresie zajęć edukacyjnych i oceny zachowania oparty na następujących zasadach:  
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ROZDZIAŁ I 

SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 1. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa równe semestry, co oznacza, że w klasach i i II każdy z nich liczy 

po 19 tygodni, zaś w klasach programowo najwyższych po 14 tygodni. 

2. W każdym roku szkolnym uchwałą RP wprowadza się uszczegółowienie ust 1 uwzględniając 

ministerialną organizację roku szkolnego zawartą w kalendarzu na dany rok szkolny. 

3. Dokumentację oceniania uczniów stanowią: 

a. dzienniki lekcyjne – tradycyjne, 

b. dziennik elektroniczny, 

c. arkusze ocen. 

§ 2. 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:  

Pełna nazwa stopnia Skrócona nazwa stopnia Forma cyfrowa 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dp 2 

niedostateczny ndst 1 

 

2. Stopnie cząstkowe, uzyskane przez ucznia w trakcie semestrów, zapisywane są w formie cyfrowej 

lub skróconej i mogą uwzględniać ich podwyższenie lub obniżenie przez stosowanie znaków „+” i „-

”. 

3. Stopnie semestralne i roczne zapisywane w pełnym brzmieniu. 

§ 3. 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 

oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 
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a. Nauczyciele do 15 września informują uczniów, a na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się poprzez 

wychowawcę klasy na zebraniu rodziców. 

b. Nauczyciele w podanych wyżej terminach informują uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Informowanie rodziców 

(prawnych opiekunów) odbywa się poprzez  wychowawcę klasy na zebraniu rodziców. 

c. Na prośbę rodziców, nauczyciel danego przedmiotu lub jednostki modułowej powinien 

bezpośrednio wyjaśnić wymagania edukacyjne i  formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

d. Na 2 tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawcy informują w formie pisemnej 

ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.  

Procedura przekazania informacji: 

− Na 4 tygodnie przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej wychowawca umieszcza w dzienniku swej klasy kartę 

zagrożeń stopniami niedostatecznymi, wg załączonego wzoru – druk nr 1, 

z umieszczoną na niej datą wyłożenia karty. 

− Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na podstawie zapisanych 

w dzienniku stopni, w ciągu tygodnia zaznaczają znakiem „X” osoby, których 

stopnie wskazują na zagrożenie oceną niedostateczną. 

− Wychowawca w 3 tygodniu przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej wypełnia druk załącznika nr 2 i przekazuje 

go – za pokwitowaniem - zainteresowanemu uczniowi, który następnego dnia 

oddaje wychowawcy druk podpisany przez jego rodziców. w przypadku 

nieobecności ucznia Wychowawca wysyła informację drogą pocztową – za 

potwierdzeniem odbioru. 

− Druk zawiadomienia przechowywany jest przez wychowawcę w teczce 

wychowawcy do końca sierpnia. 

e. Oceny śródroczne i roczne nauczyciel wpisuje do dziennika zajęć edukacyjnych w pełnym 

brzmieniu.  

Stopnie roczne wychowawca klasy wpisuje w pełnym brzmieniu do arkusza ocen. 

2. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: 
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a. formy ustne: 

− Odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, itp.) – skrót Ou 

− Wypowiedzi w klasie (aktywność) – skrót W 

b. formy pisemne: 

c. praca klasowa – skrót PK 

d. sprawdziany – skrót S 

e. kartkówki – skrót K 

f. zadania domowe – skrót Zd 

g. testy – skrót T 

h. prace dodatkowe – skrót Pd; 

i. formy sprawnościowe (wychowanie fizyczne) – skróty uzależnione od konkretnej formy, 

doświadczalne (fizyka, chemia, biologia) – skrót D, praktyczne (elementy informatyki, 

technika biurowa, muzyka)  - skrót P. 

3. Liczba form w przedmiocie lub jednostce modułowej uzależniona jest od liczby godzin wynikającej 

ze szkolnego planu. Przyjmuje się, że przy 1 godz. zajęć edukacyjnych muszą wystąpić co najmniej 

3 formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, przy każdej następnej godzinie zajęć edukacyjnych (do 

4 włącznie) wprowadza się kolejną formę. 

4. W zestawie form sprawdzania wiedzy i umiejętności dla każdego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) 

lub jednostki modułowej muszą wystąpić: odpowiedzi (Ou)  oraz w języku polskim i matematyce – 

praca klasowa (PK). Pozostałe formy ustala nauczyciel. 

5. Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności są następujące: 

a. nauczyciel informuje uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie 

pisemnego lub ustnego sprawdzenia wiadomości oraz podaje zakres tematyczny, który 

powinien obejmować wybrany dział programowy, 

b. w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony jeden taki sprawdzian, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dwa, zaś w tygodniu nauki nie więcej niż cztery, 

c. bieżące sprawdzanie wiadomości i umiejętności w formie pisemnej lub ustnej może 

obejmować każdorazowo trzy ostatnie tematy lekcyjne. 

d. uczeń lub rada samorządu klasowego może odwołać się do dyrektora w przypadku 

naruszenia przez nauczyciela niniejszych zasad. 
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6. Nauczyciel może dla form sprawdzania wiedzy i umiejętności – wypowiedzi (W), zadania domowe 

(Zd), prace dodatkowe (Pd), formy sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne – prowadzić 

dokumentację dodatkową poza dziennikiem zajęć edukacyjnych. Pod koniec każdego miesiąca 

dokonuje zapisu w dzienniku w postaci stopnia. 

7. Uczeń musi być objęty wszystkimi formami ustalonymi przez nauczyciela i wynikającymi z ust. 3. 

a. w przypadku nieobecności w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie pisemnej, 

uczeń w okresie dwóch tygodni może przystąpić do uzupełnienia danej formy. 

Po upływie wyznaczonego terminu i wobec nie przystąpienia do realizacji tego zadania, 

uczeń otrzymuje stopień niedostateczny z danej formy sprawdzenia wiadomości 

z zastrzeżeniem podpunktu c. 

 W przypadku nieobecności ucznia jednodniowej lub tylko na lekcji, na której był 

przeprowadzony sprawdzian lub praca klasowa, uczeń przystępuje w terminie wskazanym 

przez nauczyciela. 

b. stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń, który wskutek nieprzygotowania się do zajęć 

edukacyjnych nie udzielił odpowiedzi lub oddał czystą kartkę albo z treścią nie 

zawierającą  koniecznych: wiedzy i umiejętności.  

Uczniowi przysługuje prawo jednorazowej próby poprawienia oceny niedostatecznej 

ze sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

c. w przypadku wychowania fizycznego w ciągu 2 tygodni uczeń zobowiązany jest zgłosić 

nauczycielowi chęć przystąpienia do uzupełnienia formy. Jej przeprowadzenie nastąpi 

w najbardziej korzystnym terminie. 

d. forma sprawdzenia obejmująca większe partie materiału (np.: praca klasowa, sprawdzian) nie 

może być przeprowadzona później, niż na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z przedmiotu jednostki modułowej na 

koniec pierwszego semestru, jest zobowiązany do zaliczenia podstawowego materiału 

programowego za ten okres w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż do 

końca marca, w przypadku klas programowo najwyższych do końca lutego. 

9. W przypadku braku podstaw do dokonania  oceny z jednostki modułowej, uczeń w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela (wskazanego przez dyrektora szkoły)wykonuje prace 

zaliczeniową, która stanowi podstawę do oceny z jednostki modułowej, nie później niż na dwa 

tygodnie przed klasyfikacją semestralną/roczną.  
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a. Do uznania nieklasyfikacji 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; 

b. Nieklasyfikowanie z jednostki modułowej ma wpływ na ocenę końcową z modułu przez 

przyjęcie do średniej ważonej liczby „0” za odpowiadającą ocenę z danej jednostki 

modułowej 

§ 4. 

Oceny są  jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniowi i jego rodzicom 

(opiekunom prawnym) na zasadach określonych przez nauczyciela, dostępnych u Dyrektora 

Szkoły.  

2. Pisemne prace kontrolne z języka polskiego muszą być ocenione w ciągu 14 dni, z języków obcych 

w ciągu 10 dni, z pozostałych przedmiotów w ciągu 7 dni. 

§ 5. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z obu przedmiotów.  

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Śródroczna i roczna klasyfikacja z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze 

wszystkich w pełni  zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych; 

§ 6. 

Ocenianie i klasyfikowanie zajęć prowadzonych na podstawie modułowego programu nauczania dla 

zawodu prowadzone jest według następujących zasad: 

1. Każda jednostka modułu kończy się oceną. Warunkiem koniecznym promowania- ukończenia 

szkoły jest uzyskanie pozytywnych ocen w zakresie wszystkich jednostek modułowych i 

wszystkich modułów przewidzianych programem nauczania dla danego zawodu; 

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

terminy wynikające  WSO; 
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3. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen, której przypisane są odpowiednie 

dodatnie wagi stanowiące liczbę godzin czasu przewidzianego na ich realizacje w szkolnym 

planie nauczania; 

4. Wychowawca klasy prowadzi na odrębnej stronie dziennika lekcyjnego zajęć zbiór ocen z 

poszczególnych jednostek modułowych. Wychowawca klasy w terminie związanym klasyfikacją 

wystawia ocenę według skali podanej w § 2 pkt 1 oraz terminie jak w  § 3, powiadamia 

pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zagrożeniu ocena niedostateczna z danego 

modułu lub prawdopodobieństwie nieklasyfikowania; 
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ROZDZIAŁ II 

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 

§ 1. 

1. Wychowawca klasy informuje - do 20 września uczniów i na pierwszym zebraniu - rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

§ 2. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli przewiduje się ocenę poniżej 

poprawnej.  

Procedura poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie 

zachowania niższej niż poprawna: 

- Informację przekazuje wychowawca klasy na druku nr 3. 

- Na tydzień przed rocznym lub semestralnym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy podaje informację rodzicom za pośrednictwem ucznia. Uczeń następnego dnia 

oddaje podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) druk. 

- Wychowawca przechowuje druk do końca sierpnia roku, w którym uczeń zdaje egzamin maturalny. 

1. Jeśli ustalono ocenę zachowania poprawną lub wyższą, a zachowanie ucznia znacznie 

przekroczyło przyjęte normy zachowania ocena może ulec obniżeniu w trybie nagłym. 

§ 3. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

- dbałość o honor i tradycje szkoły; 

- dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

- wzorowe; 
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- bardzo dobre; 

- dobre; 

- poprawne; 

- nieodpowiednie; 

- naganne. 

Wyjściową jest ocena: poprawne. 

§ 4. 

1. Postanowienia:  

a) Uczniowie nie wagarują.  

b) Uczniowie nie spóźniają się na lekcje. Trzy spóźnienia z winy ucznia są równoznaczne 

z 1 godziną nieusprawiedliwioną. 

c) Uczeń jest przygotowany do zajęć edukacyjnych jeżeli:  

• posiada podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania itp., określonych przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego, 

• przyswoił bieżące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych, 

• na lekcje wychowania fizycznego: 

- uczeń ćwiczący: posiada strój gimnastyczny i odpowiednie obuwie określone przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego, 

- uczeń niećwiczący  - przed wejściem na salę gimnastyczną uczeń zobowiązany jest 

zmienić obuwie na określone przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 

d) Udział w zajęciach edukacyjnych zobowiązuje uczniów do: 

• aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, 

• wykonywania poleceń i instrukcji nauczyciela, wykonywania zadań, ćwiczeń, 

• podporządkowania się poleceniom dyscyplinującym. 

e) Uczniowie swoim zachowaniem okazują szacunek Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, który 

powinien wyrażać się zachowaniem godnej postawy w obecności tych osób (m.in. kłaniają się; 

wstają, gdy  wymienione osoby wchodzą do klasy lub podchodzą do nich; nie trzymają rąk 

w kieszeniach, nie żują gumy podczas rozmowy z  innymi osobami i w czasie lekcji). 
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f) Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek kolegom i koleżankom, który winien wyrażać się 

zachowaniem koleżeńskiej postawy wobec nich, wzajemnej pomocy, unikaniem słownej 

i fizycznej agresji. 

g) Uczniowie zwolnieni z danego typu zajęć pozostają do dyspozycji nauczyciela przedmiotu 

i w zasięgu jego wzroku, z wyjątkiem uczniów zwolnionych na pisemną prośbę Rodziców przez 

Dyrektora Szkoły. 

h) Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  elektronicznych 

przynoszonych przez uczniów do szkoły: 

- niepełnoletni uczniowie muszą mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na 

posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego, 

- podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane, 

- poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być 

używany w trybie z wyciszonym sygnałem akustycznym, 

- nagrywanie obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub fotografowanej, 

- zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia należy niezwłocznie zgłosić 

wychowawcy lub dyrektorowi, a także odpowiednim organom policji. Za zaginięcie 

względnie kradzież szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

- naruszenie przez ucznia powyższych zasad powoduje zabranie telefonu lub urządzenia do 

depozytu – aparat odbiera rodzic lub opiekun prawny. 

i) Uczniowie nie siadają na pomniku przed szkołą, w korytarzu szkolnym i na schodach. w czasie 

lekcji przebywają w klasie, a przed i po lekcjach w  świetlicy szkolnej lub w czytelni. 

j) Pora i miejsce wykluczają  nakładanie jaskrawego makijażu,  noszenie nadmiaru biżuterii: 

chłopcy - nie noszą kolczyków na terenie szkoły; dziewczęta - mogą nosić co najwyżej jedną 

parę małych kolczyków w uszach oraz nie więcej niż  2  małe pierścionki. 

Paznokcie powinny być krótkie i nie pomalowane jaskrawym lakierem.  

Zabrania się noszenia biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego. 

k) Wyklucza się: 

-  noszenie krótkich spodni (z wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego) przez chłopców, 
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- noszenie spodni sięgających powyżej kolan przez dziewczęta (z wyjątkiem lekcji wychowania 

fizycznego), 

-  bluzek na wąskich naramkach, zbyt krótkich i z przezroczystych materiałów. 

l) W miesiącu wrześniu należy doprowadzić do stanu naturalnego wakacyjne fryzury - dotyczy to 

farbowania włosów, ogolonych głów, żelowania itp. Zabrania się farbowania włosów chłopcom 

i niepełnoletnim dziewczętom. Chłopcy mogą nosić włosy o długości sięgającej kołnierzyka 

(standardowo uszytej koszuli męskiej). 

m) Na okolicznościowy strój szkolny składają się:  

dla chłopców: biała koszula, ubranie, identyfikator; obuwie stosowne do całości; 

dla dziewcząt:: biała bluzka z rękawem, granatowa lub czarna, jednobarwna spódnica, 

identyfikator; w chłodniejsze dni żakiet lub sweterek. 

Strój taki obowiązuje w następujących okolicznościach: 

- inauguracja roku szkolnego, 

- uroczystości związane z Dniem Edukacji, 

- uroczystości związane ze Świętem Patrona, 

- uroczystości związane z Narodowym Świętem  Niepodległości, 

- egzaminy, 

- pożegnanie absolwentów - obowiązuje absolwentów i wszystkich uczniów danego pionu, 

- inne uroczyste chwile w klasie i w szkole, 

- dyżurni i osoby pomagające przy organizacji spotkań emerytów Zespołu, nauczycieli, itp. 

organizacji studniówek. 

h) Studniówka jest tradycyjnym  szkolnym spotkaniem towarzyskim - zachowanie ucznia, osoby  

towarzyszącej powinny być godne.  

Obowiązuje niewyzywający strój wizytowy. Osoby towarzyszące muszą być pełnoletnie. 

i) Uczniowie uczestniczący w uroczystościach powinni zachowywać się godnie, aby swoim 

postępowaniem uszanować rangę uroczystości i osoby w niej biorące udział. 

j) Codziennym obowiązkiem ucznia jest noszenie identyfikatora (ze zdjęciem) przypiętego 

w widocznym miejscu. 

Powyższe postanowienia wynikają z następujących przesłanek: są następstwem ponad 

osiemdziesięcioletniej tradycji szkoły, uczeń wypełnia obowiązki charakterystyczne dla swego wieku 

i miejsca, w którym się znajduje, przebywa w szkole w porze przedpołudniowej i popołudniowej. 
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§ 5. 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. 

1. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić na najbliższej lekcji wychowawczej po powrocie do 

szkoły - nie później niż w ciągu 5 dni. 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/. 

4. Pójście do lekarza w celu uzyskania porady musi być w prośbie o zwolnienie dokładnie określone 

w czasie. Porada lekarska nie może być podstawą całodziennej nieobecności. 

5. Nie wolno wychodzić do lekarza lub stomatologa w czasie zapowiedzianych na daną lekcję 

powtórzeń materiału, prac klasowych i sprawdzianów. 

6. Nauczyciele powinni zwiększyć wymagania w zakresie egzekwowania wiadomości od uczniów, 

którzy opuszczają  zajęcia lekcyjne / z wyłączeniem przypadków długotrwałej choroby/. 

7. W przypadku naruszenia w/w zasad  dyrektor może zawiesić ucznia w czynnościach do czasu 

wyjaśnienia  wszystkich nieprawidłowości spowodowanych przez ucznia. 

8. Każdy uczeń powinien posiadać dzienniczek usprawiedliwień w celu umieszczania w nim wszelkich 

wpisów związanych z frekwencją. 

9. O przyczynie nieobecności uczeń lub jego rodzice powinni poinformować  wychowawcę już 

w trakcie jej trwania. 
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§ 6. 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia 

Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych.  Zadaniem ustalających ocenę jest 

wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zdań tego zapisu, które najlepiej 

charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy klasy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków 

szkolnej społeczności.  

1.  wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia 

2. postępowanie zgodne 

z dobrem społeczności 

szkolnej 

3. dbałość o honor i  tradycje 

szkoły 

4. okazywanie szacunku innym 

osobom 

 

życzliwość w stosunku do 

otoczenia,  

reagowanie na dostrzeżone 

przejawy zła, 

pomoc koleżeńska w nauce, 

działalność na rzecz środowiska 

w powiązaniu ze Szkołą, 

dbałość o porządek  na terenie 

szkoły  (codzienna + opieka nad 

pracownią, naprawa sprzętu, stała 

pomoc np w bibliotece), 

osiąganie wyników  w stosunku do 

swoich możliwości, wkładu  pracy 

i innych uwarunkowań,  

rozwijanie swoich uzdolnień, 

osiągnięcia w postaci certyfikatów, 

sukcesów  naukowych, 

artystycznych, sportowych lub 

w innych dziedzinach,  

sumienność i poczucie 

rzetelne wywiązywanie się 

z powierzonych  oraz 

podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych funkcji, prac i zadań, 

w tym praca w Radach Samorządu 

Szkolnego i Klasowego, 

identyfikatory – dbałość i sposób 

noszenia,  

zachowanie w czasie wycieczek, 

imprez szkolnych itp. 

wywiązywanie się z przyjętych 

funkcji, 

dbałość o podręczniki, pomoce,  

książki  

wypełnianie obowiązków w czasie 

dyżuru szkolnego (przygotowanie 

imprez, pełnienie dyżurów w szatni, 

w korytarzu), 

wypełnianie funkcji 

reprezentacyjnych w Szkole i poza 

uczciwość, 

prawdomówność, 

postawa wobec kolegów, 

postawa wobec Nauczycieli, 

Wychowawcy, Rodziców, innych 

osób 

poszanowanie godności własnej 

i innych ludzi, 

systematyczność i punktualność 

w uczęszczaniu na zajęcia, 

100% wskaźnik frekwencji,  

dotrzymywanie ustalonych 

terminów (zwrot książek 

do biblioteki, sprawdzianów, 

przekazywanie  usprawiedliwień, 

itp)  

terminowość uiszczania składek), 
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odpowiedzialności  w wypełnianiu 

obowiązków dyżurnych w klasie i  

w szkole, 

wywiązywanie się z obowiązków 

szkolnych w ostatnich dniach 

poprzedniego semestru,  

uczciwość w usprawiedliwianiu 

nieobecności,   

przestrzeganie regulaminów sali 

gimnastycznej,  pracowni, biblioteki 

itp. 

nią, 

znajomość biografii i tematyki 

związanej z Patronem Szkoły, udział 

i sukcesy  w konkursach  

5. dbałość o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz innych 

osób; 

6. godne, kulturalne zachowanie 

się w szkole i poza  nią; 

7. dbałość o piękno mowy 

ojczystej 

reagowanie na zło,  

dbałość o zdrowie - papierosy, 

alkohol, inne środki toksyczne,  

higiena osobista, 

udział w imprezach sportowo – 

rekreacyjnych i sportowych,  

 

schludność ubioru, przestrzeganie 

regulaminu w kwestii ubioru, 

takt i  kultura osobista,  

postawa  szacunku dla  pracy 

własnej i innych,  

szacunek dla mienia publicznego 

i własności prywatnej, 

kultura słowa  

- przestrzeganie zasad 

grzeczności językowej, 

- dbałość o jasność, zwięzłość 

i komunikatywność stylu 

wypowiedzi,    

- wystrzeganie się wulgaryzmów 

i brutalizacji języka, 

wzbogacanie języka przez czytanie 

książek – czytelnictwo, 

udział w konkursach językowych 

i recytatorskich, 

kultura dyskusji, 
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§ 7. 

Tryb ustalania oceny zachowania. 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy - po zasięgnięciu opinii  samorządu klasowego 

i nauczycieli oraz uwzględnieniu  uwag zamieszczonych w dzienniku lekcyjnym  - w trakcie otwartej 

dyskusji na forum klasy.  

Punktem wyjścia jest rozważanie, czy uczeń spełnia kryteria oceny „dobrej”, ponieważ uczeń 

zasługujący na tę ocenę – zgodnie z niżej zapisaną definicją – nie tylko przychodzi do szkoły 

i uczestniczy w zajęciach, ale wykazuje się pozytywną aktywnością - co najmniej w klasie. 

2. Uczeń musi być poinformowany  na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej o ostatecznej ocenie.  

3. Roczna ocena musi uwzględniać zachowanie ucznia w  i i w  II semestrze. 

4. Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły powinna uwzględniać oceny za wszystkie 

poprzednie  semestry w okresie nauki w szkole. 

5. Ustalenie oceny:  

      Uczniowi, który spełnia wymagania na daną ocenę, ale nie stosował się do postanowień § 4 - 

należy ocenę obniżyć. 

Wzorowe:             uczeń: o nienagannej postawie moralnej i społecznej, 

w swej pracy widoczny na forum szkoły i poza nią,  

inicjator i realizator działań w pozytywnym znaczeniu, 

wzorowo wywiązujący się z obowiązków  szkolnych,   

o  nienagannej kulturze osobistej, 

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który 

posiada nieobecności nieusprawiedliwione. 
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Bardzo dobre             uczeń: o wyróżniającej postawie moralnej i społecznej, 

aktywny na forum klasy, 

widoczny w swej pracy na forum klasy i szkoły, 

bardzo dobry wykonawca poleceń,  

bardzo dobrze wywiązujący się z obowiązków szkolnych, 

o wyróżniającej kulturze osobistej, 

może posiadać - w ciągu roku szkolnego – co najwyżej 

2 godziny nieusprawiedliwione,  

 

Dobre:                  uczeń: o dobrej postawie moralnej i społecznej, 

angażujący się w  życie klasy,  

widoczny w swej pracy na forum klasy, 

dobry wykonawca poleceń,  

dobrze wywiązujący się z obowiązków szkolnych, 

o wyróżniającej kulturze osobistej, 

może posiadać – w ciągu roku szkolnego –co najwyżej 

3 godziny nieusprawiedliwione, 

   

Poprawne:            uczeń: przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, 

czasem włączający się w działania organizujące życie klasy, 

przeważnie dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

może posiadać – w ciągu roku szkolnego - co najwyżej 

5 godzin nieusprawiedliwionych, 

   

Nieodpowiednie:        uczeń: narusza kilka elementów treści oceny  

  

   

Naganne: uczeń: notorycznie wagaruje, drastycznie przekroczył normy 

regulaminu szkolnego lub normy współżycia społecznego. 
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Ocena naganna jest poważnym ostrzeżeniem – brak 

poprawy zachowania może zakończyć się relegowaniem ze 

szkoły. 

6. Procedura ustalenia ostatecznej wersji oceny: 

a)  Do oceny należy przystąpić na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

b)  Ocena powinna zostać ustalona w wyniku kolejno po sobie następujących działań:   

Działanie: Termin: 

- samoocena ucznia,  

- ocena przez wychowawcę i radę samorządu klasowego na forum 

klasy 

I tydzień 

- konsultacji z nauczycielami, II tydzień 

- analizy końcowej oceny na forum klasy. III tydzień 

- poinformowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)  procedura 

w §2 p. 2  

§ 8. 

Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące oceniania reguluje Rozporządzenie MENiS Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 561 z 2007r.) 

 

Rada Rodziców Dyrektor Zespołu 


