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§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Z dniem 7 marca 2005r. wprowadza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im T. Kościuszki w Sobolewie wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów.  

 

2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie  

 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia  

7 września 2004 r.(Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zmianami) w sprawie warunków         

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.                                            

Powyższe Rozporządzenie MEN jest aktem nadrzędnym w stosunku do 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.   

 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu poinformowanie uczniów i rodziców 

o zasadach oceniania osiągnięć uczniowskich, a także wprowadzenie jednolitych 

sposobów i kryteriów oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza 

Kościuszki w Sobolewie. 

§ 2. Organizacja roku szkolnego 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

Klasyfikacja roczna jest ustalana w oparciu o oceny z całego roku szkolnego.   

 

2. Na miesiąc przed klasyfikacją, podczas zebrania, rodzice zostaną powiadomieni  

o osiągnięciach ucznia i przewidywanych dla niego ocenach ze szczególnym 

uwzględnieniem ocen niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.   

 

3. Jeżeli uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną lub nie uzyskaniem klasyfikacji, 

wychowawca ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców w przypadku 

niestawienia się ich na zebranie.   

 

4. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów informują uczniów nauczyciele danego przedmiotu, natomiast rodziców 

o Systemie Oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki  

w Sobolewie – wychowawcy klas na początku roku szkolnego.   
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§ 3. Skala ocen 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na 

poszczególne oceny - stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego 

programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na początku 

roku szkolnego.  

 

2.  Oceny bieżące ustala się według skali:  

niedostateczny 1 bardzo dobry plus 5+ 

niedostateczny plus 1+ celujący minus 6- 

dopuszczający minus 2- celujący 6 

dopuszczający 2 nieprzygotowanie do zajęć  np 

dopuszczający plus 2+ 
brak przyrządów/pomocy 

naukowych  
     - 

dostateczny minus 3- aktywność + 

dostateczny 3 

uczeń nie przystąpił 

w ustalonym terminie 

do napisania kartkówki, 

sprawdzianu, pracy klasowej 

0 

dostateczny plus 3+ brak zadania bz 

dobry minus 4- uczęszczał uc 

dobry 4 nie uczęszczał nu 

dobry plus 4+ zaliczył zl 

bardzo dobry minus 5- nie zaliczył nz 

bardzo dobry 5 zwolniony zw 

lub stosuje ocenianie opisowe dla ocen bieżących  

3. Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

niedostateczny ndst. 1 

dopuszczający dop. 2 

dostateczny dst. 3 

dobry db. 4 

bardzo dobry bdb. 5 

celujący cel. 6 

lub stosuje ocenianie opisowe dla ocen semestralnych i rocznych 
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4. Ocenę semestralną i roczną z zachowania ustala się według skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne 

5. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki 

klasyfikacji. 

 

6. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia się nie tylko 

wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale również 

przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży i w miarę możliwości organizuje się 

zajęcia wyrównawcze.  

 

7. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie  

w formach zaproponowanych przez nauczycieli danego przedmiotu, w warunkach 

zapewniających obiektywność oceny.                                                                                  

.                                                                        

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym 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.                                                                                                                                    

.. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.                                                                                                                           

. 

10. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz jego zaangażowanie podczas zajęć,           

a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego jak 

również aktywność ucznia w działaniach  podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej.                                                                                                                                 

.. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zwalnia ucznia 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, informatyki  lub technologii 

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.                                                                                                                      

.. 

12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie rocznej lub semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”                                                                         

. 
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13. 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 

dysleksja rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.                               

. 

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.                                                                                  

. 

15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”                                                                                                                        

. 

16.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.  

 

17. Nauczyciel w ciągu jednego semestru winien wystawić każdemu uczniowi,  

co najmniej trzy oceny cząstkowe ( w tym minimum jedną z pracy klasowej). Ocena 

semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

 

18. Prace klasowe i sprawdziany, tzn. prace pisemne obejmujące szerszy zakres materiału 

nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne), winny być zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia uczeń może napisać tylko jedną 

pracę klasową, W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace 

klasowe. Jednak w przypadku przełożenia pracy klasowej i sprawdzianu na prośbę 

uczniów, ich liczba może ulec zmianie. 

 

19. Kartkówki - są to krótkie pisemne prace obejmujące swoim zakresem do trzech  

ostatnich tematów lub lekcji. Są one traktowane tak, jak odpowiedzi ustne. Nie muszą  

być zapowiadane, a ich liczba nie jest limitowana.  

 

20. Pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum  

tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. Uczeń, który był nieobecny podczas  

pracy klasowej, pisze sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel  

ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela,  

bez porozumienia z uczniem.  

 

21. Sprawdzone prace pisemne uczeń winien otrzymać do wglądu w okresie dwóch 

tygodni od daty pisania danej pracy. Wyjątek stanowi matura próbna, gdzie czas ten 

wynosi jeden miesiąc. 

 

22. Nauczyciel winien przechowywać prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego,  

a prace semestralne (roczne) do końca cyklu edukacyjnego szkoły.  

 

23. Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń mógł  

otrzymać ocenę celującą.  

 

24. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy.    
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25. Średnia semestralna lub końcoworoczna ocen ucznia stanowi średnią arytmetyczną 

wszystkich ocen odpowiednio semestralnych lub końcoworocznych z przedmiotów 

obowiązkowych oraz oceny z religii lub etyki w sytuacji, gdy uczeń uczęszczał na 

dany przedmiot. W sytuacji gdy uczęszczał na zajęcia z religi i etyki do średniej 

rocznej i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ocena ustalona jako średnia z rocznych lub końcowych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.                                                                                                       

000000 

26. Średnia klasy jest średnią arytmetyczną średnich semestralnych lub końcoworocznych 

ocen wszystkich uczniów danej klasy. 

 

27. Ocenę końcoworoczną z przedmiotu nauczania w zakresie podstawowym 

i rozszerzonym ustala nauczyciel uczący przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Jest to 

zaokrąglona do całości wartość następującego wyrażenia: 

 

Ozp * 0,4 + Ozr * 0,6 = [Or] 

Ozp – ocena zakres podstawowy 

Ozr  – ocena zakres rozszerzony 

[ ]  – liczba całkowita 

                            Or  – ocena roczna              

 Warunkiem koniecznym jest uzyskanie z obu zakresów nauczania oceny przynajmniej  

            dopuszczającej. Jeżeli uczeń z jednego zakresu uzyskał ocenę niedostateczną nie może  

            otrzymać pozytywnej oceny końcoworocznej. 

 

28. Ocena z testu diagnozującego w klasie pierwszej liczy się do średniej. 

                                                                                                                                

   § 4. Egzamin klasyfikacyjny  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.                                                                                                                        

oo 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.                                                                                                                

oo                                                                                        

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności                   

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.                                                                                    

. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  
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a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki  

b) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa 

szkolnego 

c) zmieniający typ szkoły lub profil klasy, 

d) w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych  

w planach nauczania np.  gdy uczeń przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje 

we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego  jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede szystkim 

formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym    

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu    

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

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć                                          

edukacyjnych w obecności i wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich   

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W sytuacji gdy nauczyciela danego 

przedmiotu  np. języka obcego nie ma w szkole dyrektor w skład komisji może 

powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole. W czasie egzaminu 

klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

 w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.                                                               

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.                                                              

.. 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji  

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".  

 

13. Ocena niedostateczna ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego może być zmieniona w trybie egzaminu poprawkowego, nie więcej 

niż z dwóch przedmiotów edukacyjnych. 
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§ 5. Egzamin poprawkowy  

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

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

 

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

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana  przez dyrektora szkoły.  

W skład tej komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -  

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -  

jako członek komisji.  

 

5. 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.   

 

6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator,  

a zatwierdza dyrektor szkoły. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania 

zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu 

kształcenia.  

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji,                                                                                                                     

b) termin egzaminu,                                                                                                        

c) pytania egzaminacyjne,                                                                                              

d) wynik  egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.                                                       

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza  

ocen ucznia.  

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.  

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.           

  

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz       

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
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który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 6.  Sprawdzian   

       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 została ustalona   

            niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia  

            mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 

            wychowawczych. 

 

 

       2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć  

           edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

           z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenie tej oceny, dyrektor szkoły powołuje  

           komisję, która: 

 

 a)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-  

                przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej                            

                i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć  

                edukacyjnych 

            b) 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. 

 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko   

    kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

    kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

    w danej klasie, 

 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców. 
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5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit. a, 

 zadania (pytania) sprawdzające, 

 wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 

 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

            Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 lit. a, dołącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

9. Przepisy dot. sprawdzianu 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.  

§ 7. System oceniania zachowania uczniów 

1. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia 

zgodnie z zasadami: 

 wzorowe 220 pkt i więcej 

 bardzo dobre 180 pkt – 219 pkt 

 dobre 140 pkt – 179 pkt 

 poprawne 100 pkt – 139 pkt 

 nieodpowiednie 40 pkt – 99 pkt 

 naganne poniżej 40 pkt 

 

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

 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
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e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 140 pkt, które w zależności od swojej 

postawy może zwiększyć lub tracić. 

 

a) uczeń zdobywa punkty dodatkowe, podejmując działania określone w 

kryteriach dla zachowania pozytywnego (patrz §8 pkt I) 

b) uczeń otrzymuje punkty ujemne jeśli prezentuje zachowania określone w 

kryteriach dla zachowania negatywnego (patrz §8 pkt II) 

 

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali z §3 pkt 4. 

 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

 

6. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie do siedmiu dni. 

Uczeń może być zwolniony z wybranych zajęć edukacyjnych tylko i wyłącznie na 

osobistą, pisemną (także z dziennika LIBRUS) prośbę rodzica. 

 

7. Uczeń, którego frekwencja wynosiła poniżej 80 % nie może uczestniczyć 

w wycieczkach klasowych i imprezach szkolnych. 

 

8. Klasa, która uzyskała najlepszą frekwencję w przeciągu miesiąca ma prawo do tzw. 

Szczęśliwego dnia (dzień wolny od pytania i kartkówek). 

§ 8. Sposób ustalania oceny z zachowania 

I PUNKTY ZA ZACHOWANIE POZYTYWNE 

1. Frekwencja: 

a) 100% frekwencji w semestrze 20 pkt 

b) frekwencja, w której uczeń opuścił w semestrze do 25 godzin 

usprawiedliwionych włącznie 15 pkt                                                                                                                                                                                          

2. Udział w olimpiadach przedmiotowych: 

a) etap szkolny 10 pkt 

b) etap rejonowy 20 pkt 

c) awans do szczebla wyższego 30 pkt 

3. Udział w konkursach: 

a) udział w konkursie szkolnym 5 pkt 

b) udział w konkursie międzyszkolnym 10 pkt 

c) etap szkolny – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie 10 pkt 

d) etap powiatowy – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie 20 pkt 

e) etap rejonowy lub wojewódzki – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie 30 pkt 

f) etap ogólnopolski – znaczący sukces 40 pkt 

 

4. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych indywidualnie i zespołowo: 



– 13 – 

a) każdy udział w reprezentowaniu 10 pkt 

b) uzyskanie wyniku w rozgrywkach na szczeblu powiatowym w przedziale              

I-IV miejsce  20 pkt 

c) uzyskanie od I do IV miejsca w rozgrywkach na szczeblu rejonowym   30 pkt 

5. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystościach okolicznościowych 

(każdorazowo) 5-10 pkt 

6. Za szczególne osiągnięcia wynikające z udziału w zajęciach pozalekcyjnych      

(każdorazowo) 5-10 pkt 

7. Za pełnienie funkcji w szkole i wywiązanie się z obowiązków (na zakończenie 

semestru) 1-15 pkt 

8. Za pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków (na zakończenie 

semestru) 1-15 pkt 

9. Za dodatkowe działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska 1-15 pkt 

a) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na terenie szkoły 10 pkt 

b) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na uroczystościach gminnych, 

powiatowych, ogólnopolskich, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych  20 pkt 

10. Za postawę ucznia – punkty do dyspozycji wychowawcy (na zakończenie              

semestru) -20 do 20 pkt 

11. Za pochwałę otrzymaną na kursie zawodowym (dotyczy uczniów ZSZ) 10 pkt 

12. Za ocenę z zachowania na kursie zawodowym (dotyczy uczniów ZSZ) 0-30 pkt 

13. Za ocenę z zachowania na praktyce zawodowej (dotyczy uczniów ZSZ) 0-30 pkt 

14. Pochwała dyrektora szkoły                                                                             30-100 pkt 

15. Pochwała wychowawcy klasy 10-30 pkt 

16. Za zachowania i postawy nagradzane punktami w Regulaminie Internatu 1-15 pkt 

17. Uczeń klasy III LO, który w klasie pierwszej i/lub drugiej uzyskał ocenę wzorową 

z zachowania otrzymuje na koniec drugiego semestru dodatkowe 10 pkt. za każdy rok 

nauki, zaś za ocenę bardzo dobrą  po 6 dodatkowych punktów. 

   

  

II PUKTY ZA ZACHOWANIE NEGATYWNE 

1. Za każdą godzinę lekcyjną nieusprawiedliwioną na koniec semestru -1 pkt 

2. Za każdą ucieczkę z lekcji, nieprzebywanie w czasie tzw. „okienek” w świetlicy 

lub bibliotece szkolnej -5 pkt do -10 pkt 

3. Za każde nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje (przyznaje nauczyciel przedmiotu)

 -1 pkt 

4. Za każde przeszkadzanie w zajęciach lekcyjnych -5 pkt 

5. Udział w bójkach na terenie i poza terenem szkoły (każdorazowo) -10 do -30 pkt 

6. Udział w bójkach skutkujących obrażeniami ciała w szkole                                                 

i poza szkołą -30 do -50 pkt 
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7. Za brak kultury osobistej i zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, 

wulgarny język -1 do -10 pkt  

8. Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego -5 pkt 

9. Kłamstwo, fałszowanie zwolnień (każdorazowo)  -15 pkt 

10. Niszczenie mienia szkolnego -20 pkt 

11. Za każdorazowe palenie papierosów na terenie szkoły, boiska, internatu i na parkingu 

przed szkołą -15 pkt 

12. Za używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych (np. mp3) podczas lekcji bez 

zezwolenia nauczyciela i na terenie szkoły z wyłączeniem mieszkańców internatu 

po skończonych lekcjach (każdorazowo) -10 pkt 

13. Za każdorazowe opuszczenie terenu szkoły podczas trwania lekcji i przerw -5 pkt 

14. Za brak zmiennego obuwia (każdorazowo) -5 pkt 

15. Za nieprzestrzeganie „dnia mundurowego” (dotyczy klasy Bezp. Publiczne) -10 pkt 

16. Upomnienie wychowawcy klasy -20 pkt 

17. Nagana wychowawcy klasy -30 pkt 

18. Upomnienie dyrektora szkoły -50 pkt                                                                                                                                

19. Nagana dyrektora szkoły -100 pkt 

20. Jeśli uczeń popełni jeden z poniższych czynów wówczas traci  -100 pkt 

a) kradnie, 

b) stosuje środki odurzające, posiada lub zażywa narkotyki 

21. Za naganę otrzymaną na kursie zawodowym (dotyczy uczniów ZSZ) -10 pkt 

22. Spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły 

lub na imprezach organizowanych przez szkołę   -30 do -100 pkt 

23. Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, hali i internatu   -3 do -10 pkt 

24. Za każdorazowe nieusprawiedliwione opuszczenie zadeklarowanego udziału w 

przedsięwzięciach szkolnych utrudniające pracę lub występ całej grupie   -15 pkt 

25. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły -10 do -30 pkt 

26. Posiadanie w szkole lub internacie substancji psychoaktywnych -15 pkt 

§ 9. Sposoby wystawiania oceny z zachowania 

1. Ocenę śródroczną i końcoworoczną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy 

w oparciu o system punktowy. 

a) Jeżeli uczeń otrzyma jednorazowo ocenę -30 punktów lub niższą, to nie może 

otrzymać w danym semestrze najwyższej oceny końcowej z zachowania. 
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2. Każdy nauczyciel ma obowiązek dokumentowania zarówno pozytywnych, jak 

i negatywnych przejawów zachowania ucznia za pomocą narzędzi przewidzianych        

w Szkolnym Systemie Frekwencji i Postępów w Nauce – DZIENNIK ONLINE. 

 

3. Ocenę z zachowania końcoworoczną prognozuje wychowawca na miesiąc przed Radą 

Pedagogiczną klasyfikacyjną. 

 

4. Ocenę końcoworoczną z zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch 

semestrów. 

 

5. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą nie ustala się oceny z zachowania 

§ 10. Zasady oceniania w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych 

1. Zasady oceniania słuchaczy Liceum dla Dorosłych znajdują się w Statucie szkoły. 

 

2. Nie dokonuje się oceny zachowania słuchaczy Liceum dla Dorosłych. 


