
 
 

 

Wyci ąg  ze  Stat utu  Zesp ołu  Szkół  Łączności  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  

I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

W SZKOŁACH MŁODZIEŻOWYCH 

w Zespole Szkół Łączności w Krakowie 

(wyciąg ze statutu Zespołu Szkół Łączności w Krakowie) 
 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2015 poz. 357), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2015 poz 843), 

§ 38 

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. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

5. 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

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. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zobowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali i w formach przyjętych w szkole; 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)  ustalanie rocznych 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. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

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

2) informowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

3) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 
(do 20 września), 

4) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków, 

6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów, 

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

8) informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na co najmniej 7 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznego przewidywanej ocenie rocznej,  

9) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, a także dostarczanie 
rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.  

9. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, 

2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach, 

3) regularne odrabianie zadań domowych, 

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez 
nauczyciela, 

5) pisanie każdej pracy kontrolnej, 

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 



S tron a  3  z  14  
 

 

 

Wyci ąg  ze  Stat utu  Zesp ołu  Szkół  Łączności  

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków podczas zajęć 
edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

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

11. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi, 
jego rodzicom lub opiekunom prawnym. 

12. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

13. 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. 

14. Rejestr uczniów, dla których dostosowano wymagania edukacyjne, prowadzi pedagog szkolny. 

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
a także systematyczność udziału 

16. 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. 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii 
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

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

19. Rejestr zwolnień prowadzi sekretarz szkoły. Zaświadczenia o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego przechowywane są w szkolnym gabinecie 
lekarskim. 

20. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego pozostaje w czasie lekcji pod opieką nauczyciela 
prowadzącego te zajęcia. W przypadku, gdy lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą lub 
ostatnią w dziennym planie zajęć – uczeń zwolniony nie przychodzi na te zajęcia. 

21. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego 
przekazywane są uczniom przez nauczycieli wychowania fizycznego do 20 września oraz dostępne 
są na stronie internetowej szkoły. 

22. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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 nowożytnego. 
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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". 

BIEŻĄCE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

§ 38a 

1. Nauczyciel wybiera jeden z dwóch systemów oceniania: 

1) klasyczny - w systemie tym w zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciel może ustalić wagę 
dla poszczególnych form aktywności (wagi: 1, 2, 3). 

2) punktowy - w tym systemie nauczyciel ustala liczbę punktów za daną formę aktywności. Suma 
tych punktów stanowi w danym semestrze bazę. 

2. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

1) celujący(6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry plus (4+); 

4) dobry(4); 

5) dostateczny plus (3+); 

6) dostateczny (3); 

7) dopuszczający (2); 

8) niedostateczny(1), 

3. Przyjmuje się poniższe kryteria przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia na stopień szkolny: 

kryteria ocena 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

od 40% do mniej niż 50% dopuszczający 

od 50% do mniej niż 65% dostateczny 

od 65% do mniej niż 70% plus dostateczny 

od 70% do mniej niż 85% dobry 

od 85% do mniej niż 90% plus dobry 

od 90% do mniej niż 100% bardzo dobry 

od 100%  celujący 

4. W przypadku nieobecności ucznia w trakcie pracy kontrolnej, uczeń ma obowiązek nie później niż 
tydzień od daty jej przeprowadzenia lub od daty powrotu ucznia do szkoły w przypadku dłuższej 
nieobecności ustalić z nauczycielem termin pisania pracy. 
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5. Uczeń, który nie dopełni obowiązku zapisanego w ust.4, otrzymuje, w zależności od systemu 
oceniania: ocenę niedostateczną lub zero punktów. 

6. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej lub w wyniku okoliczności, 
o których mowa w ust. 5, może nie później niż tydzień od daty otrzymania tej oceny (lub od daty 
powrotu do szkoły w przypadku dłuższej nieobecności) ustalić z nauczycielem termin i formę 
poprawy tej oceny. 

7. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej nie dotyczy uczniów, którzy niesamodzielnie pisali pracę 
kontrolną. 

8. Nauczyciele uczący tego samego przedmiotu w tej samej klasie zobowiązani są wspólnie ustalić 
metody i formy oraz częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

9. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę.  

10. W każdym okresie nauki powinny być przeprowadzone co najmniej dwie pisemne prace kontrolne 
z języka polskiego, matematyki, języka obcego. 

11. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach odbywających się w pracowniach 
specjalistycznych przekazywane są uczniom przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia 
do 20 września oraz dostępne są na stronie internetowej szkoły.  

12. Warunki przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych: 

1) klasówki:  
a) służą do sprawdzenia wiadomości z większej partii przepracowanego materiału;  
b) trwają co najmniej jedną godzinę lekcyjną,  
c) są zapowiedziane i wpisane do dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  
d) w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy klasówki, ale w jednym dniu 

może się odbyć tylko jedna klasówka (z wyłączeniem ćwiczeń sprawdzających 
w pracowniach specjalistycznych wynikających z harmonogramu zajęć), 

e) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, nowy 
termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 
wyprzedzenie,  

f) poprawioną klasówkę udostępnia się uczniowi w terminie do dwóch tygodni od daty jej 
przeprowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela 
w szkole);  

2) kartkówki:  
a) obejmują niewielką partię materiału; powinny być zapowiedziane przynajmniej jeden 

dzień wcześniej - z wyjątkiem kartkówek sprawdzających wykonanie zadania domowego,  
b) w ciągu dnia mogą być przeprowadzone dwie kartkówki, ale gdy w danym dniu odbywa 

się klasówka z innego przedmiotu, wtedy można zorganizować tylko jedną kartkówkę,  
c) kartkówka jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości na danej lekcji,  
d) kartkówki udostępnia się uczniowi w ciągu jednego tygodnia, licząc od daty ich 

przeprowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela 
w szkole);  

e) w tygodniu nie może się odbyć więcej niż pięć kartkówek;  

3) testy:  
a) uczeń ma prawo znać punktowanie odpowiedzi przed przystąpieniem do testu, 
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b) poprawione testy udostępnia się uczniowi w ciągu tygodnia, licząc od daty ich 
przeprowadzenia (termin ten może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela 
w szkole);  

13. Uczeń ma prawo znać ocenę z pracy pisemnej przed przystąpieniem do pisania kolejnej pracy.  

14. Na tydzień przed roczną konferencją klasyfikacyjną nie przeprowadza się żadnych pisemnych form 
sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, z zastrzeżeniem§ 38bust.22, 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§ 38b 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 
następującej skali: 

1) celujący(6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry(4); 

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2); 

6) niedostateczny(1), 

4. Kryteria uzyskania poszczególnych ocen: 

1) W systemie klasycznym 

kryteria (średnia ważona) ocena 

poniżej 2,0 niedostateczny 

od 2,0 do mniej niż 2,6 dopuszczający 

od 2,6 do mniej niż 3,6 dostateczny 

od 3,6 do mniej niż 4,6 dobry 

od 4,6 do mniej niż 5,4 bardzo dobry 

od 5,4 celujący 

 

2) W systemie punktowym 
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kryteria ocena 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

od 40% do mniej niż 50% dopuszczający 

od 50% do mniej niż 70% dostateczny 

od 70% do mniej niż 90% dobry 

od 90% do mniej niż 100% bardzo dobry 

od 100%  celujący 

 

5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zimową przerwą 
świąteczną, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Klasyfikację śródroczną uczniów klas programowo najwyższych przeprowadza się przed połową 
stycznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych czy dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe czy dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Uwzględniając postęp edukacyjny ucznia, nauczyciel może wystawić wyższą ocenę klasyfikacyjną 
niż wynikająca ze średniej ważonej lub stosunku liczby punktów uzyskanych w danym okresie 
klasyfikacyjnym do liczby punktów bazy. 

10. Wystawiając śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną, nauczyciel może wymagać od ucznia,aby 
spełnione było kryterium otrzymania ocen pozytywnych z co najmniej połowy prac pisemnych 
w ciągu danego okresu klasyfikacyjnego. 

11. Podstawą wystawienia pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z pracowni specjalistycznych jest 
otrzymanie w danym okresie klasyfikacyjnym oceny pozytywnej z co najmniej 75% zrealizowanych 
ćwiczeń i co najmniej 75% ćwiczeń sprawdzających. Wystawiając ocenę klasyfikacyjną, uwzględnia 
się ponadto postępy edukacyjne ucznia. 

12. Ocenę z praktyki zawodowej odbywanej przez ucznia w zakładzie na podstawie umowy ustala 
opiekun praktyk lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobami 
prowadzącymi praktyki zawodowe w zakładzie pracy. 

13. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 
ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

14. Wychowawca pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego przekazuje rodzicom (prawnym 
opiekunom) informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
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15. 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. 

16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną.  

17. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Łączności 
w Krakowie po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga 
szkolnego może jeden raz w ciągu ponadgimnazjalnego 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.  

20. Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

21. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności 
wniosku, o którym mowa w ust. 20. 

22. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków 
określonych w § 38 ust. 9. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć, utrzymać lub przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w stosowanych 
przez siebie formach i w obszarach, które uzna za konieczne. Tak ustalona ocena nie może być 
niższa od proponowanej wcześniej i jest ostateczną w tym trybie postępowania. 

ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA 

§ 38c 

1. Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali 
w oparciu o jednolite, szczegółowe kryteria wewnątrzszkolne, uwzględniając opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, a także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
nauczania indywidualnego: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne, 
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2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Uczeń Zespołu Szkół Łączności: 

1) przestrzega postanowień zawartych w regulaminach szkolnych, 

2) solidnie wypełnia swoje obowiązki, jest zdyscyplinowany, systematyczny, aktywny na lekcjach,  

3) odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej i dba o swój estetyczny wygląd,  

4) okazuje szacunek i życzliwość kolegom i wszystkim pracownikom szkoły, 

5) stara się reagować na przejawy niewłaściwych zachowań kolegów, 

6) troszczy się o mienie szkoły, 

7) angażuje się w życie klasy, szkoły i innych organizacji społecznych, 

8) nie ma żadnych negatywnych uwag o zachowaniu, 

9) jest punktualny, terminowo usprawiedliwia wszystkie nieobecności (nie ma żadnych godzin 
nieusprawiedliwionych i spóźnień), 

5. Przy ustalaniu ocen zachowania stosuje się następujące kryteria: 

1) Zachowanie wzorowe: 
Ocena wzorowa jest odzwierciedleniem szczególnie wyróżniającej się postawy ucznia i może ją 

otrzymać uczeń, który:  

a) stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4, 

2) Zachowanie bardzo dobre: 
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 

a) jest punktualny (dopuszcza się sporadyczne spóźnienia – kilka na semestr), terminowo 
usprawiedliwia wszystkie nieobecności (nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych), 

b) stosuje się do zapisów zawartych ust. 4, pkt 1-8, 

3) Zachowanie dobre: 
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

a) stara się być punktualny i usprawiedliwiać opuszczone lekcje (dopuszcza się 8 godzin 
nieusprawiedliwionych) lub: 

b) stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4, pkt 1-7, 
c) sporadycznie otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

4) Zachowanie poprawne: 
Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niepunktualny, niesystematyczny, nieterminowo usprawiedliwia nieobecności 
(dopuszcza się 16 godzin nieusprawiedliwionych) lub: 

b) stosuje się tylko do niektórych zapisów zawartych w ust. 4, pkt 1-7, 
c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 

5) Zachowanie nieodpowiednie: 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często jest niepunktualny, bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje (dopuszcza się 35 godzin 
nieusprawiedliwionych) lub: 
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b) nie stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4, pkt 1-7, 
c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 
d) jest konfliktowy w kontaktach interpersonalnych, 

6) Zachowanie naganne: 
Ocenę naganną otrzyma uczeń, który: 

a) jest niepunktualny, samowolnie opuszcza lekcje, ma dużą ilość godzin 
nieusprawiedliwionych (więcej niż 35) lub: 

b) nie stosuje się do zapisów zawartych w ust. 4, pkt 1-7, 
c) otrzymuje negatywne uwagi o zachowaniu, 
d) ma negatywny stosunek do wszelkiej aktywności społecznej, 
e) jest agresywny w stosunku do pracowników szkoły oraz rówieśników, 
f) z lekceważeniem odnosi się do kolegów i pracowników szkoły, 
g) nie przestrzega ogólnie przyjętych i akceptowanych zasad współżycia społecznego, 
h)  wszedł w konflikt z prawem. 

6. W uzasadnionych przypadkach, wychowawca klasy może uczniowi podnieść o jeden stopień ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania. 

7. Uczeń posiadający nieobecności nieusprawiedliwione może je odpracować na rzecz klasy lub 
szkoły w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy. Liczba odpracowanych godzin nie może być 
większa niż 10 w jednym okresie klasyfikacyjnym. 

8. Udzielenie uczniowi regulaminowej kary może spowodować obniżenie oceny zachowania. 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

§ 38d 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 
ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na większej, 
aniżeli połowa liczbie zajęć edukacyjnych, które odbyły się z konkretnego przedmiotu odpowiednio 
wokresie klasyfikacyjnym lub w roku szkolnym (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3). 

2. Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego z powodu opuszczonych godzin 
usprawiedliwionych (co najmniej w 50%) zdaje egzaminy klasyfikacyjne. 

3. W przypadku, gdy w skali roku szkolnego liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 50% 
liczby godzin opuszczonych, rada pedagogiczna na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) złożoną co najmniej na 4 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym 
–może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego.  

4. Brak zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny roczny jest równoznaczny 
z niepromowaniem. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, 
indywidualny program lub tok nauki. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7. 
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7. Egzamin klasyfikacyjny z pracowni specjalistycznych, praktycznej nauki zawodu, informatyki, 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, aniżeli w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami).  

9. Usprawiedliwiona nieobecność skutkuje wyznaczeniem przez dyrektora szkoły terminu 
dodatkowego. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

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

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

14. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 19. 

17. 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 ust. 19. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust. 19. 

19. Uczeń lub jego rodzice 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 dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
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20. 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. 

21. 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 danych 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. 

22. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 21 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

23. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 
b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 
b)  wychowawca klasy, 
c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
d) pedagog (psycholog), 
e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f)  przedstawiciel rady rodziców. 

24. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 23 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. 

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

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b)  termin sprawdzianu,  
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c)  zadania (pytania) sprawdzające, 
d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c)  wynik głosowania, 
d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

27. Do protokołu, o którym mowa w ust. 26 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 
w ust. 21 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

29. Przepisy ust. 19-28 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. 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

§ 38e 

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

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z informatyki, praktycznej nauki zawodu, pracowni specjalistycznych oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, 
a szczegółowy harmonogram ogłasza najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć 
dydaktycznych. 

4. 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. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4pkt. 2, 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. 
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6. 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, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) pytania egzaminacyjne, 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. Do protokołu dołącza 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, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 38b ust. 19 

§ 38f  

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

2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w całym cyklu nauczania uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania w klasie programowo najwyższej. 

  

Kraków, wrzesień 2016r. 
 


