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Załącznik nr 1 

do Statutu III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza 

 

 

 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 
 

 

 

§ 1 

Cele wewnątrzszkolnego oceniania 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

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) przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o tym, co zrobił dobrze, a co musi 

jeszcze poprawić, oraz pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

1) rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę; 

2) formułowaniu oceny. 

 

§ 2 

Założenia wewnątrzszkolnego oceniania 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów); 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące, śródroczne i końcowe, według skali i w formach przyjętych 

w szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego 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 



Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach 2 

 

 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie jest zgodne z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2) Podstawą programową kształcenia ogólnego. 

3. Kompetentną osobą oceniającą osiągnięcia ucznia jest nauczyciel. Nikt inny nie jest 

w stanie lepiej ocenić wiedzy i umiejętności ucznia niż profesjonalnie przygotowany 

nauczyciel, który obserwuje ucznia na co dzień. 

4. Uczeń jest uczestnikiem procesu oceniania – powinien umieć i mieć możliwości ocenić 

swoje postępy i osiągnięcia. 

5. Wnioski wynikające z oceniania muszą być uwzględniane przy planowaniu następnych 

etapów nauczania. Ewaluacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania jest dokonywana po 

zakończeniu każdego roku szkolnego przez zespół nowelizujący Zasady 

Wewnątrzszkolnego Oceniania, a następnie jej wyniki przedstawia się Radzie 

Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę. 

6. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania wyznaczają ramy i systemy wartości dla 

Przedmiotowych Systemów Oceniania, które muszą być z nim spójne. 

7. W Przedmiotowych Systemach Oceniania czytelnie i jasno są określone zasady oceniania 

pojedynczych zadań, prac oraz ustalania oceny śródrocznej i rocznej. Zasady te stanowią 

załącznik do Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

8. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów muszą być zatwierdzone przez przewodniczących komisji przedmiotowych 

i przekazane Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego na lekcjach 

organizacyjnych informują uczniów o: 

1) wymaganiach 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 zajęć edukacyjnych. 

Fakt ten dokumentują wpisem do dziennika. 

2. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca informuje o najważniejszych punktach 

Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz o możliwościach dostępu do pełnego tekstu. 

Dokumentuje to wpisem w dzienniku szkolnym. 

 

§ 4 

Jawność ocen 

 

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

2. Uprawniony do podawania informacji o ocenach z danych zajęć edukacyjnych jest 

nauczyciel uczący, wychowawca i Dyrektor Szkoły. Informacji o ocenach udziela się tylko 

uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

3. Informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o ocenach ucznia odbywa się na 

wywiadówkach, zebraniach rodzicielskich, konsultacjach – w formie pisemnej, na żądanie 
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rodzica w innych terminach – w formie pisemnej lub ustnej, a także za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

przez siebie ocenę bieżącą w formie ustnej, a roczną ocenę niedostateczną – w formie 

pisemnej. Uzasadniając ustaloną ocenę, nauczyciel zobowiązany jest do odwołania się do 

wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku oceny zachowania – do 

kryteriów oceny zachowania. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

§ 5 

Indywidualizacja wymagań edukacyjnych, 

zasady zwalniania z niektórych zajęć 

 

1. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę o posiadanym orzeczeniu poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w ciągu tygodnia od daty 

jego otrzymania. 

2. Wychowawca o tym fakcie informuje nauczycieli uczących, a orzeczenie wpina do arkusza 

ocen ucznia. 

3. Nauczyciel uczący po uzyskaniu informacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej zobowiązany jest poinformować uczniów i rodziców w formie 

ustnej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, 

u którego stwierdzono trudności w uczeniu się. Dokumentuje to wpisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

4. Szkoła organizuje zajęcia indywidualne dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Orzeczenie takie wydaje 

publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

5. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej 

poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego. 

6. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku podjęcia takiej decyzji w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej 

opinii. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

9. W pierwszym etapie pracy z klasą niezbędna jest wstępna diagnoza z języków obcych, która 

dostarcza wiarygodnych informacji o wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz jego 

możliwościach. Stanowi ona podstawę realnego formułowania wymagań programowych, 

dostosowania ich do potrzeb uczniów i zaplanowania metodyki pracy w danej klasie. Formę 

diagnozy wybiera nauczyciel. 
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§ 6 

Bieżące ocenianie oraz klasyfikacja 

 

1. Zasady oceniania bieżącego oraz formy sprawdzania wiedzy przedstawione są 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które stanowią załącznik do Zasad 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

2. Podstawą oceniania z przedmiotu są wiedza i umiejętności oraz postępy ucznia. 

3. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach obowiązują dwa 

systemy oceniania: 

1) punktowo-procentowy z następujących przedmiotów: 

a) język polski; 

b) język angielski; 

c) język niemiecki; 

d) biologia; 

e) fizyka; 

f) chemia; 

g) matematyka; 

h) język hiszpański; 

i) język włoski; 

j) język francuski; 

k) historia; 

l) wiedza o społeczeństwie; 

m) geografia; 

n) podstawy przedsiębiorczości; 

2) skala stopniowa z następujących przedmiotów: 

a) wiedza o kulturze; 

b) informatyka; 

c) edukacja dla bezpieczeństwa; 

d) wychowanie fizyczne; 

e) religia/etyka. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według 

następującej skali: 

1) celujący – 6; 

2) bardzo dobry – 5; 

3) dobry – 4; 

4) dostateczny – 3; 

5) dopuszczający – 2; 

6) niedostateczny – 1. 

Oceny wymienione w pkt. od 1 do 5 są pozytywne. Ocena wymieniona w pkt. 6 jest 

negatywna. Oceniać należy systematycznie, w ciągu trwania całego roku, odnosząc się do 

minimum czterech obszarów spośród wymienionych w § 6 ust. 5. 

5. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

1) wypowiedzi ustne; 

2) prace pisemne (wiedza i umiejętności); 

3) prace terminowe – zadania domowe, referaty, projekty, prezentacje itp.; 

4) badanie wyników nauczania; 

5) umiejętność pracy na lekcji (aktywność); 

6) umiejętność pracy w grupie; 

7) prace nadobowiązkowe, dodatkowe; 

8) konkursy, olimpiady. 

6. Ocenianie powinno uwzględniać różne formy aktywności ucznia. Obejmuje zarówno 
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ocenianie bieżące – dokonywane na każdej lekcji, jak i sumujące – opierające się na 

sprawdzianach mających odniesienie do wymagań edukacyjnych. 

7. Nauczyciel stwarza odpowiednie sytuacje dydaktyczne na lekcjach (szczególnie preferuje 

metody aktywne pracy – pracę w grupach, prezentacje itp.), które zwiększają możliwość 

uzyskania bieżących ocen. 

8. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza obowiązują następujące normy 

dotyczące pisemnych prac szkolnych: 

1) terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż 

jedna praca dziennie i trzy w tygodniu, w tym jedna dwugodzinna). 

2) jeżeli zaplanowana klasówka lub sprawdzian nie odbyły się z przyczyn obiektywnych, 

przeprowadza się je w najbliższym możliwym terminie; 

3) prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2-tygodniowym, omówione na lekcji 

i przekazane uczniowi do wglądu, wyjątek stanowią wypracowania i przewidziane na 

dwie godziny sprawdziany – termin poprawy do 3 tygodni; 

4) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające wiedzę i umiejętności z ostatniego tematu 

lekcji mogą być realizowane w dowolnym terminie, bez uprzedzenia. Powinny być one 

poprawione przez nauczyciela w terminie 1-tygodniowym i przedstawione uczniowi do 

wglądu; 

5) prace dotyczące zrozumienia tekstu mogą być realizowane w dowolnym terminie bez 

zapowiedzi; 

6) sprawdziany pisemne są obowiązkowe; 

7) przewiduje się tylko dwa terminy każdego sprawdzianu; 

8) w szczególnych przypadkach o ewentualnym dodatkowym terminie decyduje zespół 

klasowy;  

9) uczeń zna szczegółowy zakres materiału objętego sprawdzianem; 

10) nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa pisania 

sprawdzianu mimo obecności ucznia w szkole pozbawia go prawa do pisania 

sprawdzianu w drugim terminie oraz powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej lub „0” 

w systemie punktowym za zakres wiedzy objętej sprawdzianem; 

11) jeżeli uczeń uzyska na sprawdzianie mniej niż 42% możliwych do zdobycia punktów, ma 

prawo do napisania sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie, w ciągu dwóch 

tygodni od uzyskania informacji o wynikach sprawdzianu napisanego w terminie 

pierwszym; 

12) uczeń, który przedstawił usprawiedliwienie lekarskie z powodu nie krótszej niż 3 dni 

nieobecności skutkującej nieprzystąpieniem do sprawdzianu, ma prawo do pisania tego 

sprawdzianu w drugim terminie i możliwość uzyskania 100% punktów; 

13) pisząc sprawdzian poprawkowy w terminie drugim, uczeń otrzymuje maksymalnie 80% 

liczby punktów uzyskanych na tym sprawdzianie, jest to wynik ostateczny anulujący 

punkty uzyskane w pierwszym terminie. Obowiązuje tylko jeden termin poprawy 

sprawdzianu; 

14) uczeń, który przedstawi usprawiedliwienie za nieobecność na krótkim sprawdzianie 

(kartkówce), nie ma obowiązku pisania tego sprawdzianu; 

15) w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo napisać 

sprawdzian w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, jednak nie później niż dwa 

tygodnie po powrocie do szkoły; sprawdzian odbywa się na zasadach identycznych jak 

w pierwszym terminie. 

16) do pisania sprawdzianu w drugim terminie nie ma prawa uczeń, który kolejny raz nie 

przystąpił do niego w pierwszym terminie, a nie wynikało to z dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku powtarzającej się nieobecności na 

terminach pierwszych sprawdzianów uczeń otrzymuje 0 punktów lub ocenę 

niedostateczną.  
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9. W systemie punktowym uczeń może podwyższać ocenę poprzez zdobywanie punktów 

dodatkowych zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania, jednak liczba dodatkowo 

zdobytych punktów nie może przekroczyć 10% z rocznej bazy punktowej. Zdobywanie 

dodatkowych punktów jest dobrowolne. 

10. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie pociąga za sobą 

konsekwencje w postaci ocenienia sprawdzianu na 0 punktów. 

11. Forma i liczba sprawdzianów pisemnych z poszczególnych przedmiotów określona jest 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

12. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej z danego przedmiotu jest uzyskanie co 

najmniej 42% punktów za każdy semestr. 

13. Postępy ucznia nauczyciel zapisuje w postaci punktów lub stopni w dzienniku 

elektronicznym z zaznaczeniem badanej kompetencji, a wychowawca – w dokumentacji 

korespondencji z rodzicami (zgodnie z harmonogramem spotkań). 

14. W przypadku przedmiotów, w których stosuje się skalę punktową: 

1) uczeń zna każdorazowo maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać 

z poszczególnych obszarów oceniania; 

2) nauczyciel wpisuje do dziennika liczbę punktów uzyskanych przez ucznia oraz 

maksymalną liczbę punktów, jaką mógł uzyskać; 

15. W przypadku stosowania ocen stopniowych bieżące oceny mogą być wpisywane do 

dziennika z zastosowaniem następujących skrótów: 

1) celujący – cel; 

2) bardzo dobry – bdb; 

3) dobry – db; 

4) dostateczny – dst; 

5) dopuszczający – dop; 

6) niedostateczny – ndst. 

16. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji 2 razy w ciągu semestru (w przypadku 

jednej godziny tygodniowo z danego przedmiotu – 1 raz). Nieprzygotowanie obejmuje także 

zadanie domowe. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

17. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1) I semestr – od września do końca zajęć w drugim tygodniu stycznia; 

2) II semestr – od trzeciego tygodnia stycznia do końca roku szkolnego. 

18. Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

i ustaleniu ocen według skali przedstawionej w § 6 ust. 4 

19. Przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do: 

1) poinformowania ucznia i jego rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem 

o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych; 

2) poinformowania ucznia ustnie na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych; 

3) ustalenia oceny klasyfikacyjnej nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej (ostateczną ocenę klasyfikacyjną zatwierdza się 

na konferencji plenarnej Rady Pedagogicznej). 

20. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego.  

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w następnym półroczu, nauczyciel 

przedmiotu ustala indywidualnie z uczniem formy, terminy i sposoby nadrobienia braków. 

Informuje o tym rodziców, fakt ten oraz ostateczny termin zakończenia uzupełnienia braków 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Sprawdzenie uzupełnienia braków odbywa się 

w formie pisemnej (w przypadku języków obcych – również w formie ustnej). 

22. Oceny ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
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23. W przypadku przedmiotów, z których bieżące ocenianie dokonuje się w systemie 

punktowym, przy klasyfikacji liczbę uzyskanych punktów przelicza się na oceny według 

wzoru: 

 
          liczba punktów zdobytych 

                                                                 · 100% 

liczba punktów możliwych do zdobycia 

 

a ocenę ustala według skali: 

 
skala procentowa: 
 

0 – 41 % 

42 – 52 % 

53 – 72 % 

73 – 89 % 

90 – 100 % 

powyżej 100% 

ocena: 
 

niedostateczny 

dopuszczający 

dostateczny 

dobry 

bardzo dobry 

celujący 

 

Wynik procentowy jest zaokrąglany do części całkowitych zgodnie z zasadami 

matematycznymi (tzn. 89,49% ≈ 89%; 89,50% ≈ 90%). 

 

24. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna.  

 

§ 7 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

1. Uczeń uzyskuje stopień niedostateczny w każdym z następujących przypadków: odmówił 

odpowiedzi, oddał czystą kartkę pracy pisemnej, nie uzyskał wymaganej na ocenę 

pozytywną liczby punktów w pracy pisemnej, odpowiedział nie na temat, nie wykonał pracy 

domowej, na zajęciach wychowania fizycznego odmówił wykonania ćwiczenia. 

2. Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania: 

1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu; 

2) potrzebne w życiu, praktyczne, typowe; 

3) o niewielkim stopniu trudności. 

3. Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści: 

1) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; 

2) o średnim, przeciętnym stopniu trudności; 

3) często powtarzające się w programie nauczania; 

4) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

5) głównie uniwersalne umiejętności; 

6) określone programem zawartym w podstawach programowych. 

4. Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują elementy treści: 

1) istotne w strukturze przedmiotu; 

2) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe; 

3) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu; 

4) użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności; 

5) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. 

5. Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści 

określonych programem nauczania: 

1) złożone, trudne, ważne do opanowania; 

2) wymagające korzystania z różnych źródeł; 

3) umożliwiające rozwiązanie problemów; 
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4) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

6. Wymagania na stopień celujący obejmują treści: 

1) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; 

2) wynikające z indywidualnych zainteresowań; 

3) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych; 

4) w ramach wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających, czyli wymagań 

programowych. 

 

§ 8 

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz konkursów, 

a także uczestników zawodów sportowych 

 

1. Uczeń biorący udział w olimpiadzie przedmiotowej lub ogólnopolskim konkursie ma prawo 

do indywidualnego toku nauczania w okresie 2 tygodni przed eliminacjami centralnymi. 

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą ocenę klasyfikacyjną. 

3. Przygotowywanie się do olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami daje uczniowi prawo 

do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów lub dni wolnych od zajęć szkolnych: 

1) eliminacje okręgowe: 

a) jedna olimpiada – 3 dni wolne od zajęć szkolnych; 

b) dwie i więcej olimpiad – 5 dni wolnych od zajęć szkolnych; 

2) eliminacje centralne: 

a) jedna olimpiada – 5 dni wolnych od zajęć szkolnych; 

b) dwie i więcej olimpiad – 7 dni wolnych od zajęć szkolnych; 

3) finały ogólnopolskich konkursów – jeden dzień wolny od zajęć szkolnych. 

4. Uczniowie biorący udział w różnego typu międzyszkolnych zawodach i konkursach 

przedmiotowych mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu 

konkursu oraz w dniu następnym. 

5. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu 

poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych lub występach artystycznych. 

6. Uczniowie są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia udziału w imprezach wymienionych 

w ust. 3 pkt. 1, 2, 3 przez nauczyciela będącego opiekunem danej imprezy. 

 

§ 9 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii 

wychowawcy i nauczycieli uczących. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, a także uczeń, u którego stwierdzono różnice programowe 
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wynikające na przykład ze zmiany profilu klasy, szkoły itp. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów), złożony w pierwszym dniu po konferencji klasyfikacyjnej. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi), przy czym egzamin nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Dyrektor Szkoły w szczególnych przypadkach może uzgodnić z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz nauczycielem danego przedmiotu inny termin egzaminu 

klasyfikacyjnego. Informację tę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

9. Uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny otrzymuje od nauczyciela pisemne szczegółowe 

wytyczne dotyczące badanych wiadomości i umiejętności, za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru. 

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, 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. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) zadania egzaminacyjne; 

5) oceny z części pisemnej i ustnej; 

6) ocenę końcową klasyfikacyjną ustaloną przez komisję. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, pytania egzaminacyjne i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym 

wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.  

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 10. 

 

§ 10 

Egzaminy poprawkowe 

 

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z maksymalnie dwóch przedmiotów. Ocena z egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z pełnoletnim 
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uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

w 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. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły i przewodniczącym komisji przedmiotowej. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji egzaminacyjnej; 

2) termin egzaminu; 

3) oceny z części pisemnej i ustnej; 

4) ocenę ustaloną przez komisję; 

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

6) zadania egzaminacyjne; 

7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, pytania egzaminacyjne i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym 

wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.  

8. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza tę samą klasę. 

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 11 

Tryb odwoławczy 

 

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 z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te powinny być zgłoszone w formie pisemnej 

w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję. 

3. Powołana przez Dyrektora Szkoły komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu informatyki oraz 

wychowania fizycznego, który powinien mieć formę zadań praktycznych, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 



Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach 11 

 

 

4. Sprawdzian może dotyczyć co najwyżej dwóch przedmiotów. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia Dyrektor Szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli ze szkoły lub z innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

w 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. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem § 9. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin sprawdzianu; 

3) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, pytania (zadania) sprawdzające i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

12. W przypadku, gdy rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną, zgłaszają zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania się z przewidywaną oceną poprzez dziennik 

elektroniczny. Obowiązują wówczas następujące zasady: 

1) W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami odbywa się sprawdzenie poziomu wiedzy 

i umiejętności ucznia w formie pisemnej z każdego z przedmiotów, z wyłączeniem 

pkt. 2, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku pisemnego do Dyrektora 

Szkoły przez ucznia pełnoletniego lub jego rodziców. 

2) Uczeń zgłaszający zastrzeżenia co do oceny z informatyki i wychowania fizycznego 

poddany będzie testowi przede wszystkim w formie zadań praktycznych. 

3) Test sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. 

4) Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który 

zawiera: 

a) imię i nazwisko nauczyciela, który przeprowadzał test sprawdzający oraz jego 

podpis; 

b) termin przeprowadzenia testu; 

c) zadania sprawdzające w załączniku; 

d) ustaloną ocenę. 

5) Pisemny wniosek rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego złożony do Dyrektora 

Szkoły oraz protokół z przeprowadzonego testu sprawdzającego wraz z pracami 

pisemnymi ucznia stanowi dokumentację w sprawie. 
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§ 12 

Oceny zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

2. 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. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Tryb ustalania oceny zachowania ucznia: 

1) Ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: 

a) nauczycieli uczących w danej klasie; 

b) samorządu klasowego; 

c) ocenianego ucznia. 

2) Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania uczniów o proponowanej 

ocenie zachowania najpóźniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. 

3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy 

uzasadnia proponowaną ocenę zachowania odpowiednią dokumentacją. 

7. Tryb odwoławczy: 

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 z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te powinny 

być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych do Dyrektora Szkoły. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję. 

3) W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
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d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4) Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala komisja w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję 

podejmuje przewodniczący komisji. 

5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. W przypadku, gdy rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani poprzez dziennik elektroniczny, 

zgłaszają w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni roboczych 

od zapoznania się z przewidywaną oceną zachowania. Obowiązują wówczas następujące 

zasady: 

1) W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku przez rodziców 

ucznia lub ucznia pełnoletniego Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą oddziału 

analizuje podstawy do ustalenia przez niego przewidywanej oceny zachowania, 

biorąc pod uwagę jego uzasadnienie wychowawcy wraz z istniejącą dokumentacją, 

która zawierać może opinię zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinię zespołu 

klasowego oraz opinię ocenianego ucznia wraz z kryteriami ustalania oceny 

zachowania. 

2) W celu przeprowadzenia dodatkowej analizy zaproponowanej przez wychowawcę 

oddziału oceny zachowania Dyrektor Szkoły może powołać zespół, w skład którego 

wchodzą nauczyciele uczący dany oddział, pedagog szkolny, samorząd klasowy; 

pracom zespołu przewodniczy Dyrektor Szkoły. 

3) Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego 

o decyzji w sprawie; decyzja ta jest ostateczna, 

4) Z przeprowadzonej analizy przewidywanej oceny zachowania sporządza się protokół, 

który zawiera: 

a) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach zespołu powołanego do 

przeprowadzenia analizy przewidywanej oceny zachowania wraz z ich 

podpisami; 

b) termin spotkania zespołu; 

c) przewidywaną ocenę zachowania, którą uważa się za ostateczną. 

5) Pisemny wniosek rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego złożony do Dyrektora 

Szkoły oraz protokół z prac zespołu stanowią dokumentację w sprawie. 

9. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia na poszczególne stopnie: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą (pkt 2), 

oraz: 

a) bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych; 

b) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wykazuje własną inicjatywę 

i pomysłowość; 

c) kulturalnie zachowuje się na lekcjach i imprezach szkolnych, pozaszkolnych 

oraz wycieczkach; 

d) okazuje szacunek nauczycielom i kolegom; 

e) dba o kulturę słowa. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) angażuje się w życie klasy i szkoły; 

b) bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki; 



Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach 14 

 

 

c) jest koleżeński i udziela pomocy innym kolegom, wychowawcy 

i nauczycielom; 

d) jest kulturalny w szkole i poza nią; 

e) nie może mieć więcej niż 5 spóźnień. 

3) Oceny bardzo dobrej bez względu na spełnienie wszystkich kryteriów z pkt. 2 nie 

może otrzymać uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 5 godzin 

nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych. W szczególnych 

uzasadnionych (udokumentowanych) przypadkach wychowawca po konsultacji 

z Radą Pedagogiczną podejmuje ostateczną decyzję w sprawie oceny zachowania. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przeszkadza na lekcjach i imprezach szkolnych; 

b) dba o kulturę słowa; 

c) wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

d) realizuje właściwie powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią; 

e) dba o mienie szkolne; 

f) okazuje szacunek kolegom i nauczycielom. 

5) Oceny dobrej bez względu na spełnienie wszystkich kryteriów z pkt. 4 nie może 

otrzymać uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 10 godzin 

nieusprawiedliwionych i więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych. 

6) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

b) wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły; 

c) przeszkadza na lekcjach; 

d) nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań; 

e) wykazuje uchybienia wobec regulaminu szkoły, ale zastosowane środki 

wychowawcze odnoszą pozytywny skutek. 

7) Oceny poprawnej bez względu na spełnienie wszystkich kryteriów z pkt. 6 nie może 

otrzymać uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 20 godzin 

nieusprawiedliwionych. 

8) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru; 

c) nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły; 

d) niszczy mienie szkolne i innych osób; 

e) nie reaguje na stosowane wobec niego środki wychowawcze; 

f) jest arogancki i używa wulgaryzmów; 

g) nie okazuje szacunku nauczycielom i narusza godność innych członków 

społeczności szkolnej; 

h) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

9) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) jest szczególnie wulgarny wobec kolegów czy pracowników szkoły i w ten 

sposób zachowuje się również poza szkołą; 

b) dopuszcza się kradzieży; 

c) ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru; 

d) jest pod wpływem napojów alkoholowych lub środków odurzających podczas 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

e) jest agresywny wobec kolegów i pracowników szkoły. 
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§ 13 

Zasady promowania uczniów 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Naganna ocena 

zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza 

tę samą klasę. 

 

§ 14 

Ewaluacja systemu 

 

1. Ewaluacja systemu następuje w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz w oparciu o wnioski wynikające ze stosowania systemu. 

2. Ewaluacja systemu dokonywana jest na konferencji podsumowującej rok szkolny lub 

rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

3. Wnioski wynikające ze stosowania Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, o których mowa 

w ust.1, to: 

1) propozycje zmian zgłoszone przez przewodniczących zespołów przedmiotowych, 

2) propozycje zmian zgłoszone przez nauczycieli przedmiotów, 

3) wnioski z kwestii spornych z punktu widzenia uczniów lub ich rodziców (opiekunów 

prawnych) zgłoszone przez wychowawców klas, 

4) zastrzeżenia i uwagi Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, proponuje wprowadzenie zmian do 

systemu. 

5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zostały przyjęte przez Radę Szkoły dnia 

15 października 2015 r. i stanowią załącznik nr 1 do Statutu Szkoły. 

 


