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Rozdział 8 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  

 

§ 42 

  

7. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa 

 nauczyciel tych zajęć i informuje o nich uczniów. 

   

§ 43 

  

Sprawdzanie wiadomości uczniów może się odbywać za pomocą następujących narzędzi: 

1) test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych z gimnazjum lub  

po danym roku nauki w liceum; 

2) praca klasowa, sprawdzian, przez które należy rozumieć pisemną formę sprawdzania 

wiadomości trwającą dłużej niż 20 min; 

3) kartkówka, przez którą należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości 

trwającą nie dłużej niż 20 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji  

z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu; 

4) zadanie domowe, przez które należy rozumieć zadanie zlecone do wykonania  

w domu; 

5) odpowiedź, przez którą należy rozumieć ustną formę sprawdzania wiadomości; 

6) inne formy aktywności określone przez nauczycieli poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, uwzględnione w Przedmiotowym Systemie Oceniania (referaty, 

ćwiczenia laboratoryjne); 

7) zasady oceniania osiągnięć i postępów uczniów cechują: obiektywizm, 

indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność. 

  

  

§ 45 

  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

  

4. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 50 

  

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły; 

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. 

8)   udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

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

 w § 54 ust. 3. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem  

ust. 6 . 

4. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania reguluje § 51. 

5. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia na podstawie: 

1) własnych obserwacji; 

2) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonej w dokumentacji; 

3) opinii innych nauczycieli; 

4) samooceny ucznia; 

5) opinii klasy; 

      6)   nauczycieli opiekunów prowadzących projekt edukacyjny w gimnazjum. 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

 wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

 naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 § 51 

  

1.Kryteria szczegółowe oceny zachowania. 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 

kryteriów: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, wszelkie nieobecności 

usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę,  

b) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, wynikające ze Statutu 

szkoły,  

c) uczy się w miarę swoich możliwości intelektualnych, jest 

systematyczny i rzetelny,  

d) szanuje mienie cudze i własne,  

e) nie ulega nałogom, nie podejmuje zachowań ryzykownych, nie stwarza 

zagrożenia dla siebie i innych,  

f) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,  

g) angażuje się w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

h) dba o piękno mowy, panuje nad emocjami w słowach i zachowaniu, 

i) okazuje szacunek innym, 

j) wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich 

etapach realizowanego projektu gimnazjalnego, wspomaga członków 



zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu  

i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  

i wyciągania wniosków;
1
 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 

kryteriów: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nieobecności 

usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę, ewentualne 

godziny nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą przekraczać 5 

godzin lekcyjnych w semestrze, 

b) ma solidny i rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych,  

c) szanuje mienie cudze i własne, 

d) nie ulega nałogom, nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 

e) wykazuje się wysoką kultura osobistą wobec pracowników szkoły  

i  rówieśników, w tym kulturą słowa i zachowania, 

f) angażuje się w działania na rzecz zespołu klasowego lub społeczności 

szkolnej, 

g) aktywnie uczestniczy w zespole, realizującym projekt edukacyjny,  

a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa  

i nacechowana życzliwością; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących kryteriów: 

a) wykazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, nieobecności 

usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę, ewentualne 

godziny nieobecności nieusprawiedliwionej nie mogą przekraczać 10 

godzin lekcyjnych w semestrze. Przekroczenie tego limitu uniemożliwi 

uzyskanie wyższego stopnia oceny z zachowania, 

b) uczy się systematycznie, na miarę swoich możliwości intelektualnych, 

zdarzają mu się pojedyncze spóźnienia, 

c) szanuje mienie cudze i własne, 

d) nie ulega nałogom, 

e) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, podporządkowuje się 

narzuconym ustaleniom, 

f) przestrzega ogólnie przyjętych zasad w szkole i poza nią (dopuszcza się 

jednorazowe uchybienia w kulturze osobistej czy zachowaniu ucznia), 

g) współpracuje z zespołem, realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;1 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 

kryteriów: 

a) w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, sporadycznie 

spóźnia się, a nieobecności nieusprawiedliwione w terminie 

wyznaczonym przez wychowawcę  nie mogą przekroczyć 20 godzin w 

semestrze, przy czym przekroczenie tego limitu spowoduje działania 

wychowawcy i powiadomienie pedagoga szkolnego, 

b) nie spełnia w stopniu zadowalającym wymagań szkolnych 

wynikających ze Statutu szkoły: 

- zaniedbuje obowiązki szkoły, 

- pracuje niesystematycznie, 

- nie uczy się na miarę swoich możliwości intelektualnych, 

c) zachowuje się w sposób niekulturalny wobec pracowników szkoły  

i rówieśników, sporadycznie nie stosuje się do poleceń nauczycieli, ale 

upomniany, poprawia zachowanie, 



d) sporadycznie łamie przepisy ustawy w kwestii palenia nikotyny na 

terenie szkoły, nie ulega innym nałogom (alkoholizm, narkomania), 

e) uchyla się od udziału w życiu klasy  i szkoły, 

f) współpracuje z zespołem, realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego 

działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 

opiekuna projektu;1 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 

kryteriów: 

a) opuszcza zajęcia szkolne, lekceważąc obowiązek usprawiedliwiania 

nieobecności,  

b) nagminnie spóźnia się na zajęcia lekcyjne, wagaruje, ma więcej, niż 

30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze.  

Po przekroczeniu tej liczby uczeń traci przywileje uczniowskie  

i spisuje kontrakt dyscyplinujący z wychowawcą, 

c) łamie ustalenia Statutu szkoły, mimo upomnień nie wykonuje 

poleceń wychowawcy, 

d) wykazuje lekceważący stosunek do nauczycieli i nauki, 

e) niszczy mienie cudze i własne, 

f) miał udowodniony kontakt z używkami, 

g) wykazuje się niekoleżeńską postawą wobec rówieśników, 

h) używa sporadycznie wulgaryzmów, zdarza mu się nie panować nad 

emocjami i zachowaniem, 

i) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt, nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, 

czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub 

konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;
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6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 

kryteriów: 

a) regularnie opuszcza zajęcia szkolne (powyżej 50 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze), lekceważy obowiązek 

usprawiedliwiania nieobecności, notorycznie spóźnia się na zajęcia 

lekcyjne (po przekroczeniu 100 godzin nieobecności 

nieusprawiedliwionej w semestrze szkoła powiadamia Sąd Rejonowy 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich – dotyczy uczniów niepełnoletnich,  

a po przekroczeniu 100 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

zgodnie ze Statutem szkoły,  uczeń może zostać skreślony z listy 

uczniów - dotyczy uczniów pełnoletnich), 

b) dopuścił się wykroczeniu lub przestępstw przeciwko obowiązującemu 

prawu, 

c) niszczy mienie cudze i własne, 

d) ma udowodnione używanie lub rozprowadzanie substancji 

uzależniających (alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne), 

e) nie szanuje norm współżycia społecznego, tj.: 

                  -   stosuje przemoc wobec kolegów, 

- jest wulgarny i arogancki, mimo upomnień nie panuje nad 

emocjami i swoim zachowaniem, 

- ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

f) nie wykazuje chęci poprawy zachowania mimo zastosowanych przez 

Szkołę środków zaradczych,  



g) dopuszczenie się któregokolwiek z czynów określonych w ww. 

punktach może decyzją Rady Pedagogicznej spowodować wykreślenie 

z listy uczniów przez Dyrektora Zespołu, 

h) nie uczestniczył w realizacji projektu gimnazjalnego lub nie 

wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami 

zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca 

zarówno z stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.1 

  

§ 52 

  

1. Zadaniem wychowawcy do ustalenia oceny zachowania jest wybranie kolejnych 

kryteriów poszczególnych zapisów § 51 tych, które najlepiej charakteryzują ucznia. 

2. Uczeń, który otrzymał w roku szkolnym karę określoną w Statucie: 

1) „upomnienie wychowawcy” nie może otrzymać oceny śródrocznej i rocznej 

wyższej niż „poprawne”; 

2) „naganę wychowawcy” nie może otrzymać oceny śródrocznej i rocznej wyższej 

niż „nieodpowiednie”; 

3) „naganę Dyrektora szkoły” nie może otrzymać oceny śródrocznej i rocznej 

wyższej niż „naganne”. 

  

§ 53 

  

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

 prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 

 poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych/ o przewidywanych dla niego 

     rocznych         ocenach  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej 

 zachowania. 

2. Informacja o postępach ucznia w nauce i o jego zachowaniu przekazywana jest rodzicom 

 na zebraniach klasowych odbywających się cztery razy w roku oraz w miarę bieżących 

 potrzeb. 

 3.Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku jest   

     przekazywana uczniowi w czasie lekcji, a rodzicom/opiekunom prawnym/ na piśmie lub  

     w uzasadnionych przypadkach telefonicznie co najmniej miesiąc przed konferencją    

     klasyfikacyjną. 

4. Poszczególni nauczyciele informują ucznia w czasie lekcji o przewidywanych dla niego 

 rocznych ocenach klasyfikacyjnych i wpisują je w dzienniku najpóźniej na 7 dni przed 

 konferencją klasyfikacyjną. Oceny przewidywane nie są równoznaczne  

 z klasyfikacyjnymi. 

5. Ocena przewidywana może zostać podwyższona na warunkach i w trybie, o których 

 nauczyciel informuje na początku roku szkolnego uczniów i rodziców (opiekunów 

 prawnych). 

6. Ustala się następujące formy kontaktu z rodzicami: 

1) zebrania ogólne (wywiadówki); 

2) rozmowy indywidualne (wg potrzeb); 

3) przeznaczone do spotkań z rodzicami dyżury nauczycieli m.in. jeden raz w miesiącu, 

po uzgodnieniu terminu z rodzicem; 

4) przeznaczone dla konsultacji z uczniami dyżury nauczycieli m. in. jeden raz   

w tygodniu; 



5) stały dyżur pedagogów i psychologa szkolnego przeznaczony do konsultacji  

z rodzicami m.in. jeden raz w tygodniu (w godzinach popołudniowych); 

6) informacje pisemne w zeszycie usprawiedliwień, zeszytach przedmiotowych, drogą 

telefoniczną lub pocztową w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

7) pisemną informację o przewidywanych ocenach rocznych na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przekazaną bezpośrednio przez 

ucznia; 

8) na 7 dni przed terminem końcoworocznej konferencji klasyfikacyjnej, wychowawca 

przekazuje uczniowi w formie pisemnej wykaz przewidywanych ocen rocznych  

i przewidywanej ocenie z zachowania. Po podpisaniu przez rodzica (prawnego 

opiekuna) uczeń zobowiązany jest dokonać zwrotu do wychowawcy następnego dnia. 

Fakt przekazania uczniowi wykazu przewidywanych ocen rocznych uznaje się za 

realizację § 53 ust. 1; 

9)   formy kontaktu nauczyciela z rodzicami (opiekunami prawnymi) powinny być 

udokumentowane. 

 

§ 54 

  

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się w stopniach według 

 następującej skali: 

1) stopień celujący 6; 

2) stopień bardzo dobry 5; 

3) stopień dobry 4; 

4) stopień dostateczny 3; 

5) stopień dopuszczający 2; 

6) stopień niedostateczny 1. 

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe (wz); 

2) bardzo dobre (bdb); 

3) dobre (db); 

4) poprawne (pop); 

5) nieodpowiednie (ndp); 

6)  naganne (nag) z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

 zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

 lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

 specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - 

 pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których  

      mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o którym mowa 

    w ust. 1 pkt 6. 

      

§ 55 

  

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 



2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania w tej klasie; 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodowych 

sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych;  

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

2)  rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania  

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

 

§ 56 

  

1. Uczniowie są zobowiązani do zaznajomienia się z szczegółowymi warunkami 

 i sposobami oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonymi przez 

 nauczyciela tych zajęć. 

2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu usprawiedliwień i zwolnień. 

3. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania zadań domowych i innych prac zalecanych 

 w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

4. Uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż 3 prace klasowe, w tym nie więcej niż 

 jedną w danym dniu. 

5.Uczeń jest powiadamiany o pracy klasowej i sprawdzianie z tygodniowym  

 wyprzedzeniem. Informacje o terminie winny być zapisane w dzienniku. 



6. Prace pisemne powinny zostać ocenione w terminie nie dłuższym niż 14 dni (w przypadku   

 języka polskiego w terminie 21 dni) i oddane przed następną pracą pisemną. 

7. Uczeń ma praw do poprawy co najmniej jednej pracy klasowej w ciągu semestru w  

 terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

8. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności  ucznia na zajęciach  ma on obowiązek do 

 uzupełnienia powstałych w ten sposób zaległości w ciągu trzech dni od powrotu do 

 szkoły. 

9. Uczeń, który w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności pracuje niesamodzielnie, 

 otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który przygotowując pracę długoterminową, 

  popełnił plagiat, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku prac pisemnych, sprawdzianów, 

 kartkówek oraz prac  klasowych: 

 0 - 39%      możliwych do zdobycia punktów   =  ocena niedostateczna 

 40 – 49%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dopuszczająca 

 50 – 74%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dostateczna 

 75 – 89%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dobra 

 90 – 100% możliwych do zdobycia punktów   =  ocena bardzo dobra 

W przypadku prac obejmujących duże partie materiału, bądź zawierających materiał spoza 

podręcznika, uzyskanie 100% możliwych do zdobycia punktów może zostać nagrodzone 

oceną celującą. 

 

11. Wyniki sprawdzianów przekrojowych typu maturalnego ocenianych w punktach są   

 przeliczane na oceny według następującej skali: 

 0 – 29 % możliwych do zdobycia punktów = ocena niedostateczna 

 30 – 49% możliwych do zdobycia punktów = ocena dopuszczająca 

 50 – 74% możliwych do zdobycia punktów = ocena dostateczna 

 75 – 90%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

 91 – 100% możliwych do zdobycia punktów = ocena bardzo dobra. 

12. Z uwagi na specyfikę egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikację 

 zawodowe obejmujących egzamin, progi punktowe oceniania prac pisemnych są inne 

 niż na przedmiotach ogólnokształcących obowiązujących w Zespole i wynoszą 

 odpowiednio: 

 0 – 49% możliwych do zdobycia punktów = ocena niedostateczna 

 50 – 59% możliwych do zdobycia punktów = ocena dopuszczająca 

 60 – 74% możliwych do zdobycia punktów = ocena dostateczna 

 75 – 89%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

 90 – 100% możliwych do zdobycia punktów = ocena bardzo dobra. 

13. W przypadku projektów w formie zbliżonej do etapu praktycznego egzaminu 

 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe progi punktowe wynoszą odpowiednio: 

 0 – 74 % możliwych do zdobycia punktów = ocena niedostateczna 

 75– 79% możliwych do zdobycia punktów = ocena dopuszczająca 



 80 – 85% możliwych do zdobycia punktów = ocena dostateczna 

 86 – 90%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

 91 – 100% możliwych do zdobycia punktów = ocena bardzo dobra. 

14. Nauczyciel powinien dokumentować prace pisemne i we własnym zakresie 

 przechowywać je przez bieżący rok szkolny. 

15. Zadania domowe nie muszą podlegać poprawie przez ucznia, a kartkówki nie muszą być 

 zapowiadane. 

16. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny. 

17. Prawo ucznia do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć z danego przedmiotu określa  

 przedmiotowy system oceniania. 

18. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie obejmuje prac klasowych i innych 

 zapowiedzianych wcześniej form sprawdzania wiadomości. 

19. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej 

 nieobecności w szkole. 

20. Nie ocenia się ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji losowej, na prośbę 

 rodzica, wychowawcy, pedagoga. 

21. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

22. Uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimalnie tyle ocen, ile wynosi wymiar  

 godzin tygodniowo plus 1 ocena.  

23. Niedopuszczalne jest stosowanie przez nauczyciela wyłącznie jednej formy sprawdzania  

 wiedzy i umiejętności ucznia. 

24. Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu półrocza wypowiedź ustną ucznia. 

25.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie średniej ważonej 

ocen cząstkowych liczonej do setnych części. 

26. Ocenę śródroczną wyliczamy jako średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych w 

pierwszym półroczu. Ocenę roczną wyliczamy jako średnią ważoną wszystkich ocen 

uzyskanych w drugi półroczu wraz z oceną za pierwsze półrocze, której wagę  ustala się  

z poszczególnych przedmiotów zgodną PZO. 

27. Szczegółowe zasady obliczania średniej ważonej z poszczególnych przedmiotów regulują 

PZO. 

28. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest zgodnie z przedziałem wartości 

dla danej oceny: 

 

Ocena Przedział wartości ważonej: 

celująca 5,50 – 6,00 

bardzo dobra 4,70 – 5,49 

dobra 3,70 - 4,69 

dostateczna 2,70 - 3,69 

dopuszczająca 1,70- 2,69 

niedostateczna 1,00 –1,69 

 

  

 

 

 

 

 



§ 59 
 

 1. Uczeń ma możliwość uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana, 

jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) ma wysoką frekwencję/co najmniej 80%/ na danych zajęciach edukacyjnych, 

       a w przypadku zajęć praktycznych i wychowania fizycznego- uczestniczył w nich    

       aktywnie, 

2) przystąpił do wszystkich wymaganych przez nauczyciela form kontroli osiągnięć 

(pisemnych i ustnych). 

3) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione.  

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja losowa, długotrwała choroba) 

uczeń nie spełniający w/w  warunków może złożyć wniosek do Dyrektora o zgodę na 

umożliwienie mu uzyskania wyższej  niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę, o jaką wnioskował, w przypadku uzyskania co najmniej 80% 

możliwych do zdobycia punktów. 

 


