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Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) został opracowany na podstawie Rozporządzenia 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  

 

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach 

publicznych dla dzieci i młodzieży 

 
I. CELE  OCENIANIA  WEWNĄTRZ SZKOLNEGO 

  
1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę oraz formułowaniu oceny 

.  

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Szkoły 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o po-

stępach w tym zakresie,  

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

 

 

 

 

 



2 
 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne z zajęć edukacyjnych obejmuje:  

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                       

i   dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  

c) 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 niniejszych Zasadach Oceniania                     

Wewnątrzszkolnego,  

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen kla-

syfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania,  

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

III. INFORMOWANIE RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH                                 

I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH SZKOŁY DO UCZNIA  

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

informują uczniów, a także ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyj-

nych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o możliwości i formie uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych. 

 

 2. Fakt poinformowania rodziców wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego 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, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Szczegółowe wymagania edukacyjne przekazują nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, ponadto są ogólnie dostępne na stronie internetowej szkoły 
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VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB UCZNIA 

 

1.Wymagania edukacyjne,  dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno--

terapeutycznym 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

 

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.        

                                                                     

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek 

wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo 

pełnoletniego ucznia 
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VII. ZWOLNIENIA  Z ZAJĘĆ 

 

1. 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.  

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej,  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

4. 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.  

 

5. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”.  

 

VIII. OCENIANIE 

1. Oceny dzielą się na:  

a) bieżące - określające poziom wiedzy i umiejętności ze zrealizowanej części 

programu nauczania; 

b)  śródroczne - podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowanie ucznia; 
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c) klasyfikacyjne roczne -  podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania na danym etapie 

kształcenia i zachowanie ucznia; 

d) klasyfikacyjne końcowe – na klasyfikację końcową składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych i zachowanie ucznia. 

 

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i  roczne ustala się w stopniach wg. 

następującej skali: 

a) stopień celujący                 6     stosuje się skrót literowy: cel 

b) stopień bardzo dobry        5     stosuje się skrót literowy: bdb 

c) stopień dobry                     4     stosuje się skrót literowy: db 

d) stopień dostateczny          3     stosuje się skrót literowy: dst 

e) stopień dopuszczający     2     stosuje się skrót literowy: dop 

f) stopień niedostateczny    1     stosuje się skrót literowy:  nd 

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

w  pkt.  a - e  

 Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt. f. 

 

4.Dopuszcza się stosowanie znaków “+”, “-“  przy ocenach bieżących i klasyfikacyjnych 

śródrocznych z wyjątkiem oceny niedostatecznej, dopuszczającej i celującej. 

 

Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym zapisu cyfrowego ocen za 

aktywność i inne formy przygotowania ucznia do lekcji wg uznania nauczyciela. 

 

5. Oceny bieżące wpisuje się do dziennika  elektronicznego   wraz z datą dzienną. Z 

jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę. 
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6. Podstawą wystawiania oceny śródrocznej i rocznej są co najmniej 3 oceny bieżące. 

7. Warunki przeprowadzania prac kontrolnych przedstawione są w Statucie Szkoły. 

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w trybie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

9. Oceny szkolne wystawiane są w oparciu o wymagania edukacyjne, które dzielą się na: 

K – konieczne, obejmujące wiadomości i umiejętności uczniów pozwalające 
korzystać im z nauczania na określonym szczeblu kształcenia oraz wykonywać 
proste zadania, potrzebne do dalszej nauki, 

P – podstawowe, obejmujące wiadomości i umiejętności, które są: 

 stosunkowo łatwe do opanowania, 

 najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo, 

 całkowicie niezbędne w dalszej nauce, 

 bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy 
zawodowej, 

R – rozszerzające, obejmujące wiadomości i umiejętności, które są: 

 średnio trudne do opanowania przez uczniów , 

 w pewnym stopniu hipotetyczne i abstrakcyjne, 

 przydatne, ale nie niezbędne do dalszej nauki, 

 bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, 

 stanowią pogłębienie i rozszerzenie wymagań podstawowych, 

D – dopełniające, obejmujące wiadomości i umiejętności, które: 

 mogą być trudne do opanowania przez uczniów , 

 dotyczą nowych odkryć naukowych, 

 nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, 

 nie wykraczają  poza program nauczania, 

W – wykraczające, obejmujące reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez 
uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, turniejach i rozgrywkach 
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Na podstawie ogólnych wymagań edukacyjnych nauczyciele przygotowują 

szczegółowe wymagania edukacyjne ( uwzględniając obowiązującą podstawę 

programową), bezpośrednio odnoszące się do określonego modułu edukacyjnego lub 

nauczanego przedmiotu.  

   Kryteria oceniania uwzględniają: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

10. Oceny zachowania ustala się zgodnie z warunkami, sposobem oraz kryteriami 
oceniania zachowania zawartymi w Regulaminie Oceniania Zachowania. 

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

 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali:  

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 

 
 

IX. KLASYFIKOWANIE 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i 

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

ocena spełnione wymagania 

dopuszczająca K 

dostateczna K + P 

dobra K + P + R 

bardzo dobra  K + P + R + D 

celująca K + P + R + D + W 
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edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień.  

 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

 

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  

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;  

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.  

 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

 

7.Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,  

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  
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X. EGZAMINY  

 

    A. KLASYFIKACYJNE 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych 

 

3. Egzamin klasyfikacyjny,  przeprowadza komisja w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

 

4. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

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

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia.  

 

6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

 

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

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne;  
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f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

     B. POPRAWKOWE 

 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć 

praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań 

praktycznych.  

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w 

szczególnym przypadku nie później niż do konca września – nie dotyczy ucznia 

kończącego szkołę. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno--wychowawczych.  

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

6. Nauczyciel,  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
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c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imie i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

   C. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

1.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej.  

 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.  

 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami,  

  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

komisja w składzie::  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

6. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji 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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7. Przy ustalaniu rocznej oceny  zachowania, w skład komisji, wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) wychowawca oddziału;  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

g) przedstawiciel rady rodziców.  

 

8. Komisja, , ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżenia. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania sprawdzające;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

10. Do protokołu, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

 

11. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

b) termin posiedzenia komisji;  

c) imię i nazwisko ucznia;  

d) wynik głosowania;  

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  
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XI. PROMOWANIE  

 

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem 

 

14.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

15 W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z 

tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

 

16. Uczeń kończy technikum z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania 

 


