
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY   OCENIANIA 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Załącznik nr 8 do Statutu ZSO nr 4

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

ROZDZIAŁ I
PODSTAWY PRAWNE

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opierają się na następujących podstawach prawnych: 
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku ( Dz. U. z 2015 r. pozycja

2156)   z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (  Dz. U. z 2015 r. pozycja 843)
z późniejszymi zmianami.

Tekst ujednolicony przez Dyrektora Szkoły.  Stan prawny na dzień 15 sierpnia 2016 r.

ROZDZIAŁ II
CELE I ORGANIZACJA 

WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

1. Przez  ocenianie  rozumie  się  rozpoznawanie  stanu  wiedzy  i  umiejętności  ucznia
oraz stopnia jego rozwoju w stosunku do wymagań programowych oraz formułowanie
oceny.

2. 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji

o  postępach,  trudnościach  w  nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych
uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy
dydaktyczno – wychowawczej;

6) określenie  zasad  przeprowadzania  egzaminów  klasyfikacyjnych,
poprawkowych i sprawdzających.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjny oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie  rocznych,  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych

i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Zespoły przedmiotowe opracowują Przedmiotowe Zasady Oceniania, określają w nich
wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych
i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych,  wynikających  z  obowiązującej  podstawy  programowej  kształcenia
ogólnego, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Nauczyciele  we  wrześniu  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  oraz  ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez
siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej,  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  o  skutkach  ustalenia  uczniowi  nagannej  rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Informacje,  o których mowa w ust. 4, 5 i 6 przekazywane są uczniom i rodzicom
(prawnym opiekunom) w formie: 

1) ustnego  wyjaśnienia  na  zajęciach  lekcyjnych  bądź  na  spotkaniu  rodziców
(prawnych opiekunów) z wychowawcą;

2) wydruku, który znajduje się w bibliotece szkolnej;
3) elektronicznej – na stronie internetowej ZSO nr 4.

8. Fakt  przekazania  informacji,  o  których  mowa  w  ust.  5  nauczyciel  dokumentuje
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Szkoła nie udziela
informacji  o  poziomie  rozwoju  ucznia  osobom  nieuprawnionym.  Sprawdzone
i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  uczeń  i  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)
otrzymują do wglądu.

10. Ustalone  przez  nauczyciela  oceny  bieżące  wpisywane  są  do  dziennika  lekcyjnego
z informacją dotyczącą zakresu materiału i/lub formy wypowiedzi, wraz z podaniem
miesiąca, w którym została wystawiona.

11. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
(bieżące prace pisemne) uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel 
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uczniowi  prace  udostępnia  na  zajęciach  lekcyjnych.  Rodzicom udostępnianie  prac
odbywa  się  poprzez  kopiowanie  lub  fotografowanie  ocenionej  pracy  przez  ucznia
na  terenie  Szkoły.   Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  są
przechowywane przez nauczycieli, prowadzących dane zajęcia edukacyjne, do końca
roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

12.  Nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę  z  wypowiedzi  ustnych  i  prac  pisemnych,
przekazując  uczniowi  lub  jego  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  informację,
odnoszącą  się  do  uzyskanych  przez  niego  efektów  i  wskazującą  kierunki  dalszej
pracy. 

13.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej,  w tym publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania
edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się.

14.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo  indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.

15.  Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  zajęć  technicznych,
plastyki,  muzyki  i  zajęć  artystycznych  należy  w  szczególności  brać  pod  uwagę
wysiłek  wkładany przez ucznia  w wywiązywanie  się  z  obowiązków wynikających
ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w  przypadku  wychowania  fizycznego  –  także
systematyczność  udziału  ucznia  w zajęciach  oraz  aktywność  ucznia  w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

16.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii  informacyjnej,  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach
uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach  wydanej  przez  lekarza,  na  czas  określony
w tej opinii.

17. 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.

18. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa w miejscu odbywania się
lekcji. 

19. Uczeń  zwolniony  z  zajęć  wychowania  fizycznego  umieszczonych  w planie  lekcji
na pierwszej lub ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy
jego rodzice (prawni opiekunowie) złożą Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie
o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie. 

20.  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  informatyki  lub
technologii  informacyjnej  uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

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

22.  
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23. W przypadku  ucznia  posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego
albo  indywidualnego  nauczania  zwolnienie  z  nauki  drugiego  języka  obcego  może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

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

25.  Na  miesiąc  przed  śródrocznym  i  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  Rady
Pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów)   o  przewidywanych  dla  niego  śródrocznych  i  rocznych  ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.

26. O  przewidywanych  śródrocznych  i  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć
edukacyjnych  i  przewidywanej  śródrocznej  i  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej
zachowania rodzice (prawni opiekunowie) są informowani za pomocą Raportu, który
przekazywany  jest  w  terminie  określonym  w  Planie  Pracy  Szkoły  na  dany  rok
szkolny.

27. Ocena przewidywana może ulec zmianie (na wyższą lub niższą).
28. Ustalona  przez  nauczyciela  roczna  ocena  klasyfikacyjna  niedostateczna  może  być

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
29. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Gimnazjum

oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w Liceum  otrzymują  z  danego
przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

30. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Gimnazjum
oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w  Liceum,  którzy  otrzymali
powyższe tytuły po ustaleniu lub po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymują z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

ROZDZIAŁ III
BIEŻĄCE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności
w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej,
określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,
nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Oceny  bieżące,  śródroczne  oraz  roczne  z  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  według
następującej skali, z podanymi skrótami:

4



WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY   OCENIANIA 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Lp. Stopień Skrót literowy Oznaczenie
cyfrowe

1 Celujący cel. 6
2 Bardzo dobry bdb. 5
3 Dobry db. 4
4 Dostateczny dst. 3
5 Dopuszczający dop. 2
6 Niedostateczny ndst. 1

1) stopień celujący - 6 – osiągnięcia ucznia przewidziane w realizowanym przez
nauczyciela programie są pełne, twórcze, oryginalne i wykazują duży stopień
samodzielności w ich uzyskaniu;

2) stopień bardzo dobry - 5 – wiadomości i umiejętności przewidziane programem
na poziomie ponadpodstawowym zostały w pełni opanowane przez ucznia;

3) stopień  dobry  -  4  –  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  programem
na poziomie ponadpodstawowym nie zostały w pełni opanowane przez ucznia,
nie  wykazuje  on  jednak  trudności  w  opanowaniu  kolejnych  treści
programowych;

4) stopień dostateczny - 3 – uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności
na poziomie podstawowym;

5) stopień dopuszczający - 2 – uczeń ograniczył się do opanowania wiadomości
i umiejętności na poziomie podstawowym, jednak opanowanie dalszych treści
kształcenia może być utrudnione;

6) stopień niedostateczny -  1 – uczeń nie opanował wiadomości  i  umiejętności
na poziomie podstawowym, co uniemożliwia mu opanowanie dalszych treści
kształcenia i utrudnia kształcenie w zakresie danego przedmiotu.

5. Kryteria oceniania:
1.1) umiejętność interpretacji i uzasadnienia;
1.2) stosowanie  wiadomości  i  umiejętności  w  typowych  i  nowych

sytuacjach;
1.3) umiejętność samodzielnej pracy;
1.4) umiejętność samooceny;
1.5) umiejętność pracy w grupie;
1.6) posługiwanie się językiem przedmiotu;
1.7) wytrwałość;
1.8) postawa.

6. Metody rejestrowania postępów i osiągnięć ucznia:
1.1) wypowiedzi  ustne  z  zakresu  najdalej  trzech  ostatnich  tematów

lekcyjnych;
1.2) kartkówki:  pisemne,  niezapowiedziane  formy,  maksymalnie  15  –

minutowe, obejmujące materiał nauczania najdalej z trzech ostatnich tematów
lekcyjnych;

1.3) prace pisemne/ prace klasowe, sprawdziany/ testy: pisemne formy  o
czasie    do dwóch godzin lekcyjnych;

1.4) projekty;
1.5) zadania domowe;
1.6)
1.7) wiczenia;
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1.8) referaty;
1.9) inne, związane ze specyfiką przedmiotu / patrz załącznik - PZO/;
1.10) praca ucznia na lekcji ( aktywność ).

Ocena wystawiona uczniowi w wyniku wszelkiego rodzaju testów, których zadaniem jest
określenie poziomu posiadanych wiadomości i umiejętności (pomiar diagnostyczny) lub
sprawdzenie  wyników  nauczania  (pomiar  dydaktyczny),  nie  może  obniżyć  oceny
klasyfikacyjnej.

7. Sposób oceniania oparty na skali cyfrowej 1-6 / bez „+” , „-”/  jest:
1.1) jawny;
1.2) zgodny z  wymaganiami programowymi;
1.3) systematyczny;
1.4) uzasadniony;
1.5) motywujący.

8. Nauczyciel  ma  obowiązek  uwzględnić  poniższe  zasady  ustalania  ocen  z  prac
klasowych oraz części pisemnej egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych: 

1.1) celujący  -  powyżej  90%  ogólnej  punktacji  +  zadania  dodatkowe
o podwyższonym stopniu trudności;

1.2) bardzo dobry -  powyżej 90%;
1.3) dobry - 75%-90%;
1.4) dostateczny - 56%-74%;
1.5) dopuszczający - 40%-55%;
1.6) niedostateczny - poniżej 40%.

9.  Sposób oceniania z poszczególnych poziomów zależy od następujących czynników:
1.1) przedmiotu;
1.2) profilu klasy;
1.3) wymogów programowych;
1.4) sposobu  prowadzenia  zajęć  –  biorąc  pod  uwagę  indywidualizację

programu nauczania.
10.  Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów prezentują nauczyciele

na początku roku szkolnego.
11. Oceny postępów i osiągnięć uczniów dokumentowane są na bieżąco w dziennikach

lekcyjnych, śródroczne i roczne w dziennikach lekcyjnych oraz roczne w arkuszach
ocen.  Kontrolne  prace  pisemne  uczniów  są  przechowywane  przez  nauczyciela
przedmiotu do końca roku szkolnego.

12.  W ciągu tygodnia można przeprowadzić trzy prace kontrolne, nie więcej jednak niż
jedną w ciągu dnia.  Do powyższych  ilości  nie  są wliczone te  prace,  które zostały
przełożone na prośbę uczniów. Pisemne prace kontrolne muszą być zapowiedziane
i wpisane do dziennika lekcyjnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. Pisemne  formy  sprawdzania  wiadomości  z  zakresu  do  trzech  ostatnich  godzin
lekcyjnych tzw. kartkówki,  mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i trwają
nie dłużej niż połowę czasu trwania lekcji.

14. Nauczyciel  ma  obowiązek  poprawienia  i  oddania  wypracowań,  zadań  domowych,
prac kontrolnych w ciągu trzech tygodni od daty ich napisania, a wyniki w/w prac
muszą być omówione na lekcji.
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15.  Dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy oceny niedostatecznej  z pisemnej
pracy  kontrolnej.  W  przypadku  ponownego  otrzymania  oceny  niedostatecznej,
poprzednia nota zostaje utrzymana.

16. Poprawy odbywają się w czasie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

17. Uczeń ma obowiązek obecności na każdej zapowiedzianej pracy klasowej. W razie
nieobecności  ma obowiązek napisać  zaległą  pracę klasową w terminie  wskazanym
przez nauczyciela. W przypadku gdy uczeń nie zaliczy materiału objętego podstawą
programową,  nauczyciel  danego  przedmiotu  ma  prawo  obniżyć  ocenę  śródroczną
i roczną.

18. Za  nieobecność  nieusprawiedliwioną  można  obniżyć  ocenę  z  zachowania.  Oprócz
tego nauczyciel ma prawo na najbliższej lekcji danego przedmiotu sprawdzić wiedzę
ucznia z zakresu materiału programowego pracy klasowej, na której był  nieobecny
bez usprawiedliwienia i wystawić ocenę z przedmiotu, stosowną do tej wiedzy.

19. Korzystanie  z  niedozwolonych  form  pomocy  podczas  sprawdzania  wiadomości
i  umiejętności  jest  równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej  i  brakiem
możliwości  poprawy oraz  ma  wpływ  na  ocenę  zachowania  z  przedmiotu.  Sposób
zapisu w dzienniku: 1!

20. Wszystkie oceny muszą być wpisane do dziennika lekcyjnego.
21.  Pisemne  formy  (nie  dotyczy  to  kartkówek)  sprawdzania  wiadomości  zostają

zawieszone na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych.
22. Uczeń może zgłosić  nieprzygotowanie  do lekcji  z bieżącego materiału  ze względu

na  długotrwałą  nieobecność  (co  najmniej  tygodniową)  spowodowaną  chorobą  lub
ważnymi przyczynami losowymi. 

23. Przygotowywanie się do drugiego stopnia olimpiad przedmiotowych oraz do etapu
rejonowego  konkursów  przedmiotowych,  daje  uczniowi  możliwość  skorzystania
z  tygodniowego  urlopowania  z  zajęć  lekcyjnych.  Uczestnikom  olimpiad  trzeciego
stopnia przysługuje urlop dwutygodniowy.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY UDZIELANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 I USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI

1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z zajęć jest:
     1) pisemna prośba rodziców (opiekunów prawnych) lub pisemna prośba pełnoletniego
ucznia, zawierająca datę i godziny lekcyjne nieobecności oraz jej powód;

           2)  zwolnienie lekarskie, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Uczeń może być zwolniony z części zajęć na ustną prośbę rodzica (opiekuna prawnego)
tylko wtedy, gdy rodzic, opiekun prawny lub wyznaczona przez nich osoba odbierze go 
osobiście.
3. Zwolnień z części zajęć szkolnych może udzielić wychowawca klasy oraz pielęgniarka
szkolna  po  konsultacji  z  wychowawcą  lub  nauczycielem  uczącym  na  danej  lekcji,
w przypadku nieobecności wychowawcy.
4. W  przypadku,  gdy  uczeń  nie  miał  możliwości  spotkania  się  w  danym  dniu
z wychowawcą, może zostać zwolniony przez nauczyciela przedmiotu, którego dotyczy
zwolnienie.
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5. Uczeń  nie  może  zostać  zwolniony  z  części  zajęć,  na  których  został  wcześniej
zapowiedziany sprawdzian czy praca klasowa.
6. Uczeń  ma  obowiązek  dostarczyć  w  ciągu  3  dni  od  powrotu  do  Szkoły  pisemne
usprawiedliwienie,  zawierające  wyjaśnienie  przyczyny  nieobecności  lub  zwolnienie
lekarskie, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.Uczeń  mieszkający  na  stancji,  w  internacie,  czy  bursie,  ma  obowiązek  przedstawić
pisemne usprawiedliwienie nieobecności pierwszego dnia zajęć po powrocie ze stałego
miejsca zamieszkania.
8. Decyzję  o  usprawiedliwieniu  nieobecności  podejmuje  wychowawca  klasy,
po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby.
9. Wychowawca  klasy  nie  będzie  usprawiedliwiał  pojedynczych  godzin  nieobecności
w danym dniu (również pierwszych lekcji), pomijając sytuacje losowe i wyjątkowe.
11. Nie  mogą  być  usprawiedliwione  godziny  nieobecności  w  formach  i  terminach
niezgodnych z powyższymi zasadami.

ROZDZIAŁ V
WYMAGANIA PROGRAMOWE

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z:
1.1 języka polskiego;
1.2 historii;
1.3 biologii;
1.4 geografii;
1.5 chemii;
1.6 przysposobienia obronnego;
1.7 matematyki;
1.8 fizyki;
1.9 informatyki;
1.10 języków obcych;
1.11 wychowania fizycznego;
1.12 wiedzy o kulturze;
1.13 wiedzy o społeczeństwie;
1.14 podstaw przedsiębiorczości;
1.15 przedmiotów specyficznych dla danej klasy z innowacją pedagogiczną;
1.16 religii.

2. Normy wymagań programowych z danego przedmiotu znajdują się w załącznikach
według podanej wyżej kolejności.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY I TRYB USTALANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,
a  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  –  wychowawca  klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie,samorządu klasowego oraz
ocenianego ucznia.
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2. Oceny śródroczne i roczne nauczania nie są arytmetyczną ocen bieżących.
3. Ocena  roczna  jest  oceną  umiejętności  i  wiadomości  zdobytych  w  całym  roku

szkolnym. Klasyfikacyjna ocena roczna powinna wynikać z oceny śródrocznej oraz
ocen cząstkowych semestru drugiego.

4. Nauczyciele  danych  przedmiotów  są  zobowiązani  do  wystawienia  ocen
klasyfikacyjnych  śródrocznych  i  rocznych  na  tydzień  przed  posiedzeniem
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć. 

6. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności  ucznia  przekraczających  połowę  liczby  godzin  przeznaczonych
na realizację materiału nauczania.

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

8. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

9. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
jego rodziców lub opiekunów prawnych,  Rada Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.  Jeżeli  Rada Pedagogiczna nie wyrazi  zgody,  uczeń ma
prawo do powtarzania klasy.

10. Jeżeli  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  nie  może
wystawić  oceny klasyfikacyjnej,  ocenę wystawia Dyrektor  Szkoły w porozumieniu
z nauczycielem danego przedmiotu i wychowawcą klasy.

11. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
roczna ocena zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału IX.

12. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdziałów VIII i IX.

13. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest
ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału IX

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

ROZDZIAŁ VII
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

1. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć
edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania,  jeżeli  brak jest  podstaw
do ustalenia  śródrocznej  lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  powodu nieobecności
ucznia na tych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w Szkolnym Planie Nauczania w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny oraz ustalić jego termin.

4. Wniosek  o  zgodę  na  zdawanie  egzaminu  klasyfikacyjnego  (egzaminów
klasyfikacyjnych) adresowany do Rady Pedagogicznej uczeń składa w sekretariacie
Szkoły, najdalej w dniu poprzedzającym termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

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

6. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

7. W  przypadku  uczniów  realizujących  obowiązek  szkolny  poza  szkołą  egzamin
klasyfikacyjny nie  obejmuje  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych:  technika,  zajęcia
techniczne,  plastyka,  muzyka,  zajęcia  artystyczne  i  wychowanie  fizyczne  oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
10. Zestaw pytań i zadań przygotowuje komisja, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
11. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć

technicznych,  informatyki,  technologii  informacyjnej  i  wychowania  fizycznego  ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

12. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych
w obecności,  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

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

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
1) Dyrektor lub wicedyrektor: przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne: egzaminator;
3) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.14;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

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

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca
egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).

17. Ustalona przez  nauczyciela albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
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w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  z  zastrzeżeniem  pkt.1,  rozdział  IX  i  pkt.  7,
rozdział VI.

18. Nauczyciel  –  egzaminator  przedstawia  uczniowi  zakres  materiału,  na  podstawie
którego  zostaną  opracowane  zadania  egzaminacyjne  na  poziomie  podstawowym
i rozszerzonym.  Komisja  egzaminacyjna  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  biorąc
pod uwagę ocenę śródroczną  oraz oceny z poszczególnych części egzaminu.              

W wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  uczeń  może  uzyskać  ocenę  w  skali  1  –  6
(rozdział III, ust. 8 i 9).

ROZDZIAŁ VIII
EGZAMINY POPRAWKOWE

1. Wniosek  o  egzamin  poprawkowy  z  jednych  albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych może złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora
Szkoły do dnia poprzedzającego termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

2. Egzamin  poprawkowy przeprowadza  się  w formie  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem
egzaminu  z  plastyki,  muzyki,   zajęć  artystycznych,  informatyki,  technologii
informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  Dyrektor  Szkoły  do  dnia  zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Zestaw pytań ( zadań ) opracowany przez komisję zatwierdza Dyrektor Szkoły.
5. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły.

W skład komisji wchodzą:
1)  Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  Szkole  inne  stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3)  nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  -  jako
członek komisji.

6. Nauczyciel  może  być  zwolniony z udziału  w pracy komisji  na własną prośbę lub
w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W takim  przypadku  Dyrektor
Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela  prowadzącego takie
same zajęcia  edukacyjne,  z  tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół,  zawierający
w szczególności: 
    1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
    2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.5;
    3)  termin egzaminu poprawkowego;
    4)  imię i nazwisko ucznia;
    5)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
    6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca
egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).

9. 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.

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.

11. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  Gimnazjum  i  szkoły
ponadgimnazjalnej,  Rada  Pedagogiczna  może  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu
edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał
egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze Szkolnym Planem
Nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12. Nauczyciel  –  egzaminator  przedstawia  uczniowi  zakres  materiału,  na  podstawie
którego  zostaną  opracowane  zadania  egzaminacyjne, obejmujące  wymagania
edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

ROZDZIAŁ IX
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA
ORAZ ZMIANY OCENY ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami  trybu
ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –
wychowawczych.

3. Do badania  zasadności  odwołań  Dyrektor  Szkoły  powołuje  Komisję  Arbitrażową,
w  skład  której  wchodzi  Dyrektor  oraz  3  nauczycieli  –  wychowawca  klasy,  inny
nauczyciel  przedmiotu,  Rzecznik  Praw Ucznia  lub  pedagog  szkolny.  Komisja  ma
obowiązek rozpoznać sprawę,  a następnie podjąć decyzję o zasadności odwołania.
Decyzja Komisji Arbitrażowej ma być uzasadniona na piśmie i jest ostateczna.

4. W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  Dyrektor  Szkoły  powołuje  komisję,
która:

1) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala  roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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5. Sprawdzian przeprowadza się nie później  niż w terminie 5 dni, od dnia zgłoszenia
zastrzeżenia. Termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej, uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  w  terminie  5  dni,  od  dnia
zgłoszenia zastrzeżenia.

7. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  Dyrektora -  jako
przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)  Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  Dyrektora   -  jako
przewodniczący komisji;
b)  wychowawca klasy;
c)  wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia    

                             edukacyjne w danej klasie;
      d)  pedagog;
      e)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;

 f)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
 g)  przedstawiciel Rady Rodziców.

8. Nauczyciel,  o  którym mowa w ust.7  pkt.  1  lit.  b,  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.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona  przez komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem niedostatecznej  rocznej
oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych,  która może być  zmieniona  w wyniku
egzaminu poprawkowego.

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

                       a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
            b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
            c)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;
            d)  imię i nazwisko ucznia;
            e)  zadania (pytania) sprawdzające;
            f)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

                  2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
            a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
            b)  termin posiedzenia komisji;
            c)  imię i nazwisko ucznia
            d)  wynik głosowania;
            e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
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12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca
egzaminu  sprawdzającego  oraz  dokumentacja  dotycząca  ustalenia  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa  w  ust.  4  pkt  1,  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego
w  dodatkowym  terminie  wyznaczonym  przez  Dyrektora  Szkoły  w  uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

14. Przepisy  ust.  1-13  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej   oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z  tym że  termin  do  zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  od  dnia  przeprowadzenia
egzaminu  poprawkowego.  W  tym  przypadku  ocena  ustalona  przez  komisję  jest
ostateczna. 

ROZDZIAŁ X 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ WYSTAWIONA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z wystawioną
roczną  oceną  klasyfikacyjną  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych,  z  którą  zostali  zapoznani  przez  nauczyciela  przedmiotu,  to
zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej (wniosek,
podanie)  w terminie  3 dni  roboczych  od dnia zapoznania  z  wystawioną  oceną
(ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie)
lub uczeń pełnoletni, jeżeli uczeń spełnia następujące warunki:

1) wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione;
2)  brał udział we wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy
i umiejętności;
3)  brał  udział  i  osiągał  sukcesy  w olimpiadzie,  konkursach,  zawodach lub
turniejach  z  tego  przedmiotu,  z  którego  wnioskuje  o  podwyższenie  oceny
(dotyczy wnioskowania o ocenę celującą);
4) uzyskana ocena śródroczna była co najmniej dopuszczająca;
5)  wystawiona  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  co  najmniej
bardzo dobra. 

3. Wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  musi  zawierać
uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

4. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką
uczeń się ubiega.

5. Sprawdzenie poziomu  wiedzy  i  umiejętności  ucznia  po  wyrażeniu  niezgody
pełnoletniego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywaną
roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
odbywa  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oddzielnie  dla  każdych  zajęć
edukacyjnych,  dla  których  uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  nie
zgadzają  się  z  przewidywaną  roczną  oceną  klasyfikacyjną,  w  terminie  7  dni
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roboczych od  zgłoszenia zastrzeżeń – wpłynięcia do Szkoły pisemnego wniosku
lub podania pełnoletniego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Dyrektor Szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub
podania do sekretariatu  Szkoły)  informuje na piśmie  ucznia lub jego rodziców
(prawnych  opiekunów)  o  wyznaczonym  terminie,  czasie  i  miejscu,  w  którym
odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie
danych zajęć edukacyjnych,

7. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny
dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera w szczególności:

                       1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
            2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
            3)  termin egzaminu sprawdzającego;
            4)  imię i nazwisko ucznia;

                      5)  zadania (ćwiczenia) sprawdzające;
                      6) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę;
                      7) podpisy członków komisji, która przeprowadziła czynności sprawdzające.

9. Pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
oraz  protokół  z  przeprowadzonych  czynności  sprawdzających  dołącza  się
do  dziennika  lekcyjnego.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia
i informację o jego ustnych odpowiedziach.

10. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się
za  ostateczną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

ROZDZIAŁ XI
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rok szkolny  rozpoczyna  się  1  września  danego  roku  szkolnego,  a  kończy  się  31
sierpnia następnego roku kalendarzowego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z czego wynika klasyfikowanie śródroczne
na koniec I semestru oraz roczne na koniec II semestru.

ROZDZIAŁ XII
OCENA ZACHOWANIA

1.  W  klasyfikowaniu  śródrocznym  i  rocznym  stosuje  się  następującą  skalę  ocen,
z podanymi skrótami:

Lp. Stopień Skrót literowy
1 Wzorowe wz.
2 Bardzo dobre bdb.
3 Dobre db.
4 Poprawne pop.
5 Nieodpowiednie ndp.
6 Naganne ng.
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2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycję 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.

3. 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  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

5. Ocenę zachowania  wystawia  wychowawca klasy,  biorąc pod uwagę kryteria  ocen
zachowania oraz po zasięgnięciu opinii:

1) ucznia;
2) samorządu klasowego;
3) nauczycieli uczących w danej klasie

    i podaje do wiadomości uczniom na tydzień przed terminem klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej.

6.  Ocena ustalona przez wychowawcę jest ocena ostateczną z zastrzeżeniem rozdziału
IX.

WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA

Wskaźniki (wymagania) oceny zachowania przedstawia tabela: 

Kryterium Ocena według skali ocen i wymagania szczegółowe

wzorowe bardzo
dobre

dobre poprawne Nieodpo-
wiednie

naganne

1.Nieusprawiedliwiona
nieobecność

0 1-2 3-5 6-15 16-25 26 i więcej

2. Spóźnienia 1-2 3-5 6-8 9-15 liczne liczne

3. Konkursy/olimpiady udział
w  konkursach
olimpiadach
dalsze  etapy
punktowane
miejsca

Udział
w
konkursach,
olimpiadach

Udział
w  etapach
szkolnych
olimpiad,
konkursach  –
kryterium może
być,  ale  nie
musi

Nie  musi
uczestniczyć

Nie ma Nie ma

4.  Aktywny   udział
w życiu klasy lub/i Szkoły

Pełnienie
funkcji,  praca
na rzecz klasy i

Pełnienie
funkcji ale też
praca na rzecz

Udział  we
wspólnych
działaniach

Może,  ale
nie  musi
wystąpić

Obojętny
stosunek  do
klasy i Szkoły

Alienacja
odrzucenie
kolegów
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Szkoły klasy  lub/i
Szkoły

szkolnych  i
klasowych

brak
zainteresowan
ia  wspólnymi
działaniami
społeczności
szkolnej

z  klasy  lub
wywieranie
na  nich
negatywnego
wpływu

5. Działalność 
pozaszkolna

Promocja
Szkoły  poprzez
aktywne
działanie  poza
jej terenem

Promocja
Szkoły
poprzez
udział  w
przedsięwzię-
ciach
pozaszkol-
nych

Może,  ale  nie
musi wystąpić

Może,  ale
nie  musi
wystąpić

Działanie  na
szkodę
dobrego
imienia
Szkoły

Działanie  na
szkodę
dobrego
imienia
Szkoły

6.  Okazywanie  szacunku
pracownikom  Szkoły  w
Szkole  i  poza  nią  oraz
innym uczniom

Szacunek
wobec
starszych,
pozytywny
stosunek
do kolegów

Szacunek
wobec
starszych,
pozytywny
stosunek
do kolegów 

Szacunek
wobec  innych
zdarza  się  brak
pozdrowienia
nauczyciela

Bywa,  że
zapomina  o
pozdrawiani
u  czasem
nieodpowie
dnio  może
się  odnosić
do kolegów

Lekceważący
stosunek  do
pracowników
Szkoły
sporadycznie
niedostosowy-
wanie  się
do poleceń

Ignorowanie
pracowników
Szkoły
niewłaściwy
stosunek
do  niech,
konflikty
z kolegami

7.  Stosowność  ubioru,
języka i zachowań

Ubiór  zawsze  dostosowany  do
obowiązujących  norm,  wysoka
kultura języka

Sporadyczne
przypadki
niestosowności
stroju,  czy
zachowania  ale
na  interwencje
następuje
poprawa

Ubiór  bywa
niestosowny
sporadyczne
przypadki
łamania
czystości
języka

Niestosowny
strój,  język
zachowania

Wyzywający
strój,
notoryczne
przekleństwa
niestosowne
zachowania

8. Kary statutowe Nie ma Nie ma Może  mieć
upomnienie
wychowawcy

Może  mieć
naganę
wychowaw-
cy klasy

Może  mieć
upomnienie
Dyrektora
Szkoły

Może  mieć
naganę
Dyrektora
Szkoły 

9.Udział  w  projekcie
edukacyjnym  (dotyczy
tylko gimnazjum)

Uczestniczy  w
formułowaniu
tematu
projektu
-Aktywnie
bierze  udział
w  kluczowych
działaniach  na
poszczegól-
nych  etapach
jego realizacji
-Wywiązuje
się z terminów
-Dokonuje
obiektywnej
samooceny
udziału  w
projekcie  oraz
wyciąga z tych
działań
wnioski

Pełni  aktywną
rolę  podczas
realizacji
projektu
edukacyjnego
-Wspomaga
członków
zespołu
-Wywiązuje
się z terminów

Prawidłowo
wypełnia
zadania podczas
realizacji
projektu
edukacyjnego
-Pozytywnie
reaguje  na
uwagi zespołu i
opiekuna
- Wywiązuje się
z terminów

Wypełnia
swoje
obowiązki,
ale  zdarza
mu  się  nie
wywiązy-
wać  z
przyjętych
zadań,  co
jest
przyczyną
opóźnień  w
realizacji
etapów
projektu
edukacyj-
nego  lub
konfliktów
w zespole

Mimo
deklaracji
uczestnictwa
nie wywiązuje
się   w
terminie  z
zadań,  co
zaburza
harmonogram
prac  zespołu
lub  wiąże  się
ze
zwiększeniem
obowiązków
innych
członków
zespołu

Nie
uczestniczy
lub  odmówił
udziału  w
realizacji
projektu
edukacyjnego
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ROZDZIAŁ XIII
PROMOWANIE

1. Uczeń  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w Szkolnym Planie Nauczania
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

2. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują  z  danych  zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,  Uczeń, który tytuł laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 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 obowiązkowe edukacyjne zajęcia są, zgodnie

ze Szkolnym Planem Nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 ROZDZIAŁ XIV
UKOŃCZENIE SZKOŁY

5.1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych,  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej,  uzyskał  oceny
klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

5.2. Uczeń  kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych,  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej,  uzyskał  z
obowiązkowych  zajęć edukacyjnych  średnią ocen co najmniej  4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. Zasady oceniania zajęć z religii regulują odrębne przepisy.
7. Uczniowi, który na podstawie pisemnej deklaracji uczęszczał na dodatkowe zajęcia

edukacyjne  lub religię  albo etykę,  do średniej  ocen wlicza  się  także roczne oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
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8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen
wlicza  się  ocenę  ustaloną  jako  średnia  z  końcowych  ocen  klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą,
ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

ROZDZIAŁ XVI
ZASADY EWALUACJI

1. Ewaluację funkcjonowania ZWO przeprowadza Zespół do spraw ewaluacji na bieżąco
w ciągu roku szkolnego.

2. Wychowawcy  klas  na  bieżąco  zbierają  opinie  uczniów,  rodziców o  ZWO w celu
dokonania ewentualnych modyfikacji.

3. Końcowym  efektem  pracy  zespołu  do  spraw  ewaluacji  będzie  Raport  –  wykaz
proponowanych zmian przedstawiony Radzie Pedagogicznej, stanowiący podstawę do
modyfikowania tego systemu.

Załącznik nr 11 do STATUTU ZSO nr 4

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2016r.
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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