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Wewnątrzszkolne  Ocenianie  - WO 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Solcu Kujawskim 

(tekst ujednolicony z 25.06.2018 r.) 

WO opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

3. Rozporządzenia MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 843) z późniejszymi zmianami.  

4.  Statutu szkoły. 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

§ 1 

WO reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzanie  egzaminów. 

§ 2 

WO obejmuje zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania oraz zachowanie. 

§ 3 

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zwanego egzaminem zawodowym, określone są w szkolnym 

regulaminie i harmonogramie  dla tych egzaminów, które stanowią odrębny dokument. 

Rozdział II – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie – zasady ogólne 

§ 4 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

2. Udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy na rzecz własnego rozwoju. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=7&qppozycja=7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-03-2016&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=2156&qppozycja=2156
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=35&qppozycja=35
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=64&qppozycja=64
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
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4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

§ 5 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali określonej w  § 9 i § 10 oraz   śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 44. 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu 

wiadomości. 

5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych według skali, o której mowa  § 9 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali o której mowa  w  § 44. 

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia wg 

zasad określonych w § 30 oraz w Przedmiotowych  Systemach Oceniania   stanowiących 

odrębne dokumenty. 

§ 6 

Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizacji podstawy programowej i realizowanego  programu nauczania. 

2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
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3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 7 

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

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. 

3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne 

uczniowi i jego rodzicom. Sprawdziany i prace kontrolne nauczyciele oddają uczniowi do 

podpisania przez rodzica i oddają na następnej lekcji maksymalnie w terminie 7 dni lub 

kopiują prace i oddają uczniom. Dopuszcza się zrobienie zdjęcia przez ucznia.  

§ 8  

W szkole przeprowadza się: 

1. klasyfikację śródroczną i roczną  

2. śródroczne i roczne klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym zgodnie                                     

z harmonogramem  roku  szkolnego                                            

§ 9 

Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne dla wszystkich przedmiotów objętych szkolnym 

planem nauczania ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1. stopień celujący                   - 6,   skrót literowy       - cel.  

2. stopień bardzo dobry           - 5,   skrót literowy       - bdb. 

3. stopień dobry                      - 4,   skrót literowy       - db. 

4. stopień dostateczny             - 3,   skrót literowy       - dst. 

5. stopień dopuszczający        - 2,   skrót literowy        - dop.  

6. stopień niedostateczny        - 1,   skrót literowy       - ndst.   

§10 

1. Skala ocen  wymieniona w §9 obowiązuje również w trakcie oceniania bieżącego.  

2. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+ i - ) w ocenianiu bieżącym i dla    

   śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 
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§ 11 

Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć. 

§ 12 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, 

zwalnia ucznia z całości lub wybranych ćwiczeń  zajęć wychowania fizycznego, a także 

z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części 

lub całego  okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

§ 13 

Zasady uczęszczania oraz oceniania na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie: 

1. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. 

2. Uczeń może zrezygnować z zajęć na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

a po osiągnięciu pełnoletności na swój pisemny wniosek.  

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 14 

Zasady uczęszczania oraz oceniania na religii i etyce: 

1. Udział ucznia w zajęciach religii oraz etyki nie jest obowiązkowy. 

2. Udział ucznia w zajęciach następuje po pisemnym wniosku rodziców (prawnych 

opiekunów), a po uzyskaniu pełnoletności na swój pisemny wniosek. 

3. Ocena z religii / etyki  nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

4. Ocena z religii / etyki jest wystawiana wg skali określonej w § 9 i § 10. 

5. Oceny z religii / etyki  wlicza się do średniej ocen ucznia.  
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§ 15 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzone przez Radę Pedagogiczną stają się przedmiotami 

obowiązkowymi: 

1. Oceny z dodatkowych przedmiotów ustala się wg skali określonej w § 9 i w § 10. 

2. Oceny te wlicza się do średniej ocen ucznia. 

§ 16 

Klasyfikacja  śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu – według skali określonej w § 9 i §10  – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 44. 

§ 17 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

z zastrzeżeniem § 18. 

§ 18 

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, 

według zasad określonych odrębnymi przepisami, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych ustala: 

1. W przypadku zajęć praktycznych u pracodawcy - instruktor  praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku praktyk zawodowych- opiekun praktyk zawodowych. 

§ 19 

Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności ucznia 

w ramach poszczególnych przedmiotów: 

1. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych jest dokonywana 

w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe i zrozumiałe dla ucznia 

kryteria. 

2. Ocena klasyfikacyjna  uwzględnia: 

1) co najmniej trzy oceny cząstkowe - w przypadku realizacji jednej godziny 

w tygodniu. 

2) co najmniej cztery oceny cząstkowe - w przypadku realizacji dwóch godzin 

w tygodniu 

3) co najmniej pięć ocen cząstkowych - w przypadku realizacji trzech i więcej godziny 

w tygodniu  
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3.  Ocena klasyfikacyjna  nie może być  wystawiana  na podstawie średniej    arytmetycznej   

     ocen cząstkowych i przede wszystkim powinna  uwzględniać  oceny  z prac pisemnych 

     i odpowiedzi ustnych. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania  wiedzy 

     i umiejętności ucznia oraz do systematycznego  wpisywania ocen do dziennika lekcyjnego. 

     Ocena uzyskana z pracy pisemnej, o której mowa w § 27 ust 2 zależna jest od liczby 

     zdobytych punktów: 

         1)   0 – 39 % - niedostateczny 

   2) 40 – 54 %   - dopuszczający 

   3)  55 – 74 %  - dostateczny 

   4)  75 – 89%   - dobry 

   5)  90 – 100% - bardzo dobry 

   6)  ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punktów wystarczającą do 

    otrzymania oceny bardzo dobrej i rozwiązał zadanie dodatkowe 

§ 20 

Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku śródrocznego podsumowania osiągnięć, 

zobowiązany jest do jej poprawienia do końca lutego. Nauczyciel przedmiotu określa kierunki 

działań oraz terminy, którym uczeń musi się podporządkować, aby uzyskać poprawę oceny. 

Szkoła  wspomaga ucznia w uzupełnieniu braków.  

§21 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych, poza religią / etyką uzyskał oceny  klasyfikacyjne wyższe od stopnia 

niedostatecznego z zastrz. ust. 2. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§22 

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 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, uzyskał oceny wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 
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§ 23 

Do średniej ocen wlicza się oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych 

w szkolnym planie nauczania. 

§ 24 

Oceny z teoretycznych przedmiotów zawodowych otrzymywane na kursach oraz oceny 

z praktyki zawodowej uwzględniane są przy ustalaniu oceny rocznej. 

§ 25 

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

Rozdział III - Kryteria i formy oceniania 

§26 

Kryteria oceniania 

1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane są słownie poprzez pochwałę lub konstruktywną 

krytykę ze wskazaniem możliwości dojścia do osiągnięć na miarę potrzeb, oczekiwań   

i możliwości ucznia. 

2. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane są pisemnie oceną wyrażoną stopniami od 1 do 6  

       wg niżej podanych kryteriów: 

       1)  Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń,  który: 

             a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

                 przedmiotu w danej klasie, 

             b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

             c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

                 rozwijając problemy w sposób nietypowy i twórczy, 

             d) osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz 

                 zawodach sportowych (finały na etapie regionalnym, wojewódzkim, krajowym) 

                 lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwijając 

samodzielnie problemy trudne i złożone objęte programem nauczania, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach. 

3) Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 
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a) wiadomości i umiejętności określone programem nauczania opanował nie w pełni, 

ale w zakresie wyższym niż podstawowy, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne, 

c) posiada wiedzę i umiejętności przydatne i niezbędne zarówno na danym, jak i na 

wyższych etapach kształcenia. 

4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości i umiejętności spełniające wszystkie wymagania podstawowe 

dla danego roku nauki, 

b) wykonuje zadania typowe i proste, przystępne, 

c) posiada wiadomości i umiejętności niezbędne zarówno na danym, jak i na wyższych 

etapach kształcenia. 

5) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie posiada wiadomości i umiejętności spełniających wymagania podstawowe, ale 

jego stosunek do obowiązków szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne 

pozwalają na ich uzyskanie w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje najłatwiejsze zadania, kierując się wskazówkami nauczyciela,  

c) posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo, niezbędne do opanowania 

w przyszłości podstawowych umiejętności i wiadomości. 

6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie posiada wiadomości i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie 

na wyższych etapach kształcenia, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

§27 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności następuje w formie ustnej, pisemnej i praktycznej: 

1) Kartkówki- krótkie 10 i 15-minutowe prace pisemne pozwalające na bieżąco ocenić 

stopień przyswojenia materiału. Powinny one zawierać proste zadania lub pytania. 

Kartkówki mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi, a ich liczba w ciągu dnia nie 

jest ograniczona. Kartkówki należy ocenić w ciągu  tygodnia. 

 2) Sprawdziany- całogodzinne lub krótsze prace pisemne pozwalające  ocenić stopień 

przyswojenia części działu programu. Muszą być one zapowiedziane i ocenione 

w ciągu tygodnia.  
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  3) Klasówki- całogodzinne lub dłuższe prace pisemne pozwalające  ocenić stopień 

przyswojenia całego działu programu lub nawet wiadomości z całego roku nauki. 

Muszą być one zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem 

i ocenione w ciągu dwóch tygodni szkolnych. Niedotrzymanie terminu przez 

nauczyciela skutkuje możliwością rezygnacji ucznia ze stawianej oceny. 

  4) Pisemne opracowanie  danego tematu w domu. 

  5) Odpowiedź ustna ucznia. 

         6) Wygłoszenie przez ucznia lub grupę uczniów referatu. 

         7) Aktywność w zróżnicowanych formach np. realizowanie i przedstawianie 

      długoterminowych projektów interdyscyplinarnych 

2. Liczba godzinnych prac pisemnych w szkole nie może  przekroczyć 1 w ciągu dnia i 3 

w ciągu tygodnia 

2. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych., wyjątek  

stanowią klasy maturalne. 

3. Na miesiąc przed roczną Radą Klasyfikacyjną w klasach maturalnych nie może odbywać 

się sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, które nie są objęte egzaminem 

maturalnym. 

4. Tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nie przeprowadza się prac pisemnych: 

kartkówek i sprawdzianów. W tym czasie uczniowie mogą jedynie pisać testy kontrolne 

i prace klasowe 

5. Za nieobecność uczeń nie otrzymuje oceny. Nieobecność z przyczyn 

nieusprawiedliwionych może być odnotowana przez nauczyciela w formie uwagi 

o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście, pracy klasowej lub 

sprawdzianie – nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy na kolejnej lekcji. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej. 

Termin i formę uzgadnia z nauczycielem przedmiotu. 

8. Nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny niedostatecznej otrzymanej przez 

ucznia w wyniku niesamodzielności pracy. 

9. Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnić 

wiadomości. Nie zwalnia to ucznia z bieżącego przygotowania się do zajęć w tym okresie. 

Uczniowie powracający z kursów zawodowych mają obowiązek uzupełnić wiadomości 

w ciągu dwóch tygodni. 
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10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie z trzech ostatnich lekcji raz w semestrze, gdy 

zajęcia są raz lub dwa razy w tygodniu. Natomiast, gdy zajęcia odbywają się trzy lub 

więcej razy w tygodniu uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze.  

 § 28 

Przyjmuje się następujące zasady komunikowania o postępach i wynikach w nauce: 

1. Ucznia informuje się o każdej ocenie. Rodziców (prawnych opiekunów) informuje się na 

zebraniach, „drzwiach otwartych” odbywających się w terminach zgodnych 

z harmonogramem pracy szkoły, a także podczas rozmów indywidualnych (np. w czasie 

konsultacji, dyżurów nauczycieli) 

2. Radę Pedagogiczną informuje się na posiedzeniach klasyfikacyjnych o ocenach 

niedostatecznych. 

3. Zakład pracy ucznia informuje się  poprzez zapisy w dzienniczku praktyk. 

§29 

1. Ustala się jednakowe oznaczenia w dzienniku lekcyjnym dla ocen cząstkowych: 

O   - odpowiedź ustna 

k    - kartkówka  

S   - sprawdzian 

K  -  klasówka 

T    - test 

A   - aktywność 

Zd  - zadanie domowe 

2. Oznaczenia innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności niż wyżej wymienione ustala  

    nauczyciel uwzględniając specyfikę przedmiotu. 

§30 

   1.  Najpóźniej na miesiąc przed  rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym 

    posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są   

    zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,  

    odnotowując je w kolumnie „ przewidywane oceny” umieszczonej w dzienniku lekcyjnym 

2.  Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem ocen. Uczeń, który w okresie od  

      poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej wystawienia, obniży zasób  

      wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, może otrzymać  

      niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej. 
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3.  Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej   

    nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas  są  obowiązani powiadomić    

    ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach   

    niedostatecznych. 

§ 31 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować w formie pisemnej do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych 

przedmiotów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice lub uczeń pełnoletni, jeśli 

uczeń spełnia następujące warunki: 

      1)  wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione 

      2)  przewidywana roczna ocena z zachowania jest co najmniej dobra 

3. Wniosek ucznia lub rodzica musi zawierać uzasadnienie. 

4. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają o jaką ocenę uczeń się ubiega. 

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń przystępuje do sprawdzianu z materiału 

najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. 

6. Ocenę ustala nauczyciel danego przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego samego  

    przedmiotu lub pokrewnego. 

7. Ze sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający: 

      1) imiona i nazwiska osób przeprowadzających sprawdzian 

      2) termin sprawdzianu 

      3) zadania do wykonania na sprawdzianie 

     4) informację o przebiegu części ustnej 

     5) uzyskaną ocenę 
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      §32 

Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem   Rady Pedagogicznej nauczyciel ma 

obowiązek poinformować ucznia o wystawionej ocenie  śródrocznej  i  rocznej. 

Rozdział IV- Sprawdzian wiadomości 

§33 

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  

     szkoły, jeżeli uznają, że  roczna  lub śródroczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć  

     edukacyjnych  lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

     z przepisami   prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

      1)  w terminie 7 dni po wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych z zajęć  

            edukacyjnych, 

2)  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

     w przypadku   oceny zachowania. 

§ 34   

1. Zastrzeżenia dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z przepisami 

prawa zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej nie później jednak niż 

w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. 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/ śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną/ śródroczną 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). 

3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1  pkt. 1 i pkt 2 przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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  3.W skład komisji wchodzą: 

        1)  w przypadku rocznej / śródrocznej   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)  jeden nauczyciel  prowadzących  takie  same zajęcia edukacyjne, lub pokrewne 

         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, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 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. 

5.  Ustalona przez komisję roczna/ śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  

       edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

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

       niedostatecznej rocznej/ śródrocznej   oceny klasyfikacyjnej z zajęć   

       edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

       z zastrzeżeniem § 37. 

 6.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności  

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

            a)  skład komisji,  

            b)  termin sprawdzianu, o którym mowa  w ust. 2, 

      c)  zadania ( pytania) sprawdzające 

            d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 
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2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

            a) skład komisji, 

            b) termin posiedzenia komisji, 

            c) wynik głosowania, 

            d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba, pobyt w szpitalu, wypadek 

losowy) nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,  w wyznaczonym 

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

dyrektora szkoły. Informacja o zaistniałej  sytuacji losowej, w tym zwolnienie lekarskie, 

musi być dostarczone do szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. 

Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej/ śródrocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

Rozdział V- Egzamin klasyfikacyjny 

§ 35 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

jego frekwencja na zajęciach była mniejsza niż 50% i brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Uczeń, który jest nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej zobowiązany jest 

do zaliczenia materiału do końca lutego. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń jest 

nieklasyfikowany ustala termin zaliczenia oraz wspomaga ucznia w uzupełnieniu braków. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

na egzamin klasyfikacyjny. 

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

przepisów: 
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1)  indywidualny tok nauki 

2)  spełniający obowiązek nauki poza szkołą 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Decyzję o zdawaniu egzaminu klasyfikacyjnego przez uczniów przechodzących z innego 

typu szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej podejmuje 

dyrektor po określeniu różnic programowych między szkołami na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku z późniejszymi 

zmianami. 

§ 36 

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

1. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają 

u dyrektora szkoły najpóźniej tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego       

rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin odbywa się nie później niż w dniu 

poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i jest 

dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia. 

3. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania. 

4. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń  będzie zdawał egzamin klasyfikacyjny ma    

obowiązek przygotować  zakres materiału  obowiązujący  na egzaminie. Natomiast uczeń 

ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po przygotowany zakres materiału. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminator, 

       2) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia edukacyjne - jako         

           członek komisji   

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

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

z informatyki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

8. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel, który został powołany do komisji 

egzaminacyjnej jako egzaminator. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, pytania (zadania egzaminacyjne),wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. W wyniku przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja  ustala ocenę     

klasyfikacyjną roczną/ śródroczną . 

11.  Semestralna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną. 

12. Uczeń, który uzyskał z egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczną ocenę roczną ma prawo 

do zdawania egzaminu poprawkowego. 

13. W przypadkach nie objętych wyżej wymienionymi zasadami decyzję podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

Rozdział VI – Egzamin poprawkowy 

§ 37 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy daje uczniowi możliwość uzyskania każdej z ocen wg skali 

określonej w § 9. 

3. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń  będzie zdawał egzamin poprawkowy ma    

obowiązek przygotować  zakres materiału  obowiązujący  na egzaminie. Natomiast uczeń 

ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po przygotowany zakres materiału 

4. Na pisemną prośbę ucznia egzamin poprawkowy może być przeprowadzony z wymagań 

na ocenę dopuszczającą. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin  

jest zobowiązany przygotować zakres materiału adekwatny do kryteriów wymagań 

umożliwiających uczniowi uzyskanie oceny dopuszczającej. 
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§ 38 

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są następujące: 

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

z informatyki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć formę ćwiczeń praktycznych, 

2. Dla ucznia Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia zasadniczej egzamin poprawkowy 

z zajęć praktycznych ma charakter zadań praktycznych, 

3. Wniosek o egzamin poprawkowy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

składają u dyrektora szkoły najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

wakacji. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -  jako egzaminator 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

3) dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel 

6.   Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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 jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię 

i nazwisko ucznia, rodzaj zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza 

się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. Uczeń (prawni opiekunowie) 

mają obowiązek dostarczenia informacji o zdarzeniu losowym najpóźniej w dniu egzaminu. 

9. Ocena z egzaminu jest ustalana według zasad określonych w §19 ust. 3. 

10. Jeżeli uczeń złożył prośbę o możliwość zdawania egzaminu z wymagań na ocenę 

dopuszczającą, wówczas egzamin uważa się za zdany, jeżeli uzyskał co najmniej 70% 

możliwych do zdobycia punktów. 
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11. Uczeń, który w wyniku egzaminu poprawkowego uzyskał ocenę niedostateczną nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §21 ust. 2. 

12. Nauczyciel określa uczniowi zakres materiału, na podstawie którego zostaną opracowane  

      zadania egzaminacyjne 

13. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną w związku z niezaliczeniem jedynie jednego 

      z semestrów na egzaminie poprawkowym zdaje jedynie ten semestr z którego otrzymał  

      ocenę niedostateczną  

14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia jeżeli uznają, że oceny klasyfikacyjne 

      z zajęć edukacyjnych ustalone w wyniku egzaminu poprawkowego są niezgodne 

      z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen mogą zgłosić zastrzeżenia do 

      dyrektora szkoły w ciągu pięciu dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

      poprawkowego. 

Rozdział VII – Ocenianie zachowania 

§ 39 

Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania  

§ 40 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

Klasowego Zespołu Nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Decydujący 

głos w ocenie zachowania ucznia ma wychowawca. 

§ 41 

Przy  ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania  ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię  publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych  zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia. 

§ 42 

Ocenę zachowania śródroczną/ roczną  ustala się wg następującej skali:  

         1. wzorowe, 

2. bardzo dobre, 
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3. dobre, 

4. poprawne, 

5. nieodpowiednie, 

6. naganne. 

§ 43 

Oceny z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę z zachowania. 

§ 44 

1.  Ocena z zachowania jest podawana na tydzień przed terminem klasyfikacyjnej Rady  

     Pedagogicznej. 

2.  Ocenę z zachowania ustala wychowawca w oparciu o wskaźniki (wymagania) oceny  

      zachowania zawarte w tabeli nr 1 

      Tabela nr 1 

Kryterium 
Ocena według skali ocen i wymagania szczegółowe 

wzorowe b. dobre dobre poprawne nieodpow. naganne 

1.Nieusprawie-

dliwiona 

nieobecność 

Do 5 6-7 8-10 11-20 21-59 60 i wyżej 

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

3.  Konkursy / 

olimpiady 

udział w 

konkursach 

olimpiadach 

dalsze etapy 

punktowe  

udział w 

konkursach, 

olimpiadach 

udział w 

etapach 

szkolnych 

olimpiad, 

konkursach – 

kryterium 

może być, ale 

nie musi  

nie musi 

uczestniczyć 
nie ma nie  ma 

4.  Aktywny 

udział w życiu 

klasy i szkoły 

pełnienie funkcji 

ale też praca na 

rzecz klasy lub 

szkoły  

pełnienie funkcji 

ale też praca na 

rzecz klasy lub 

szkoły 

udział we 

wspólnych 

działaniach 

szkolnych i 

klasowych  

może, ale nie 

musi w wystąpić 

obojętny 

stosunek do 

klasy i szkoły 

brak 

zainteresowa

nia 

wspólnymi 

działaniami 

społeczności 

szkolnej  

alienacja 

odrzucenie 

kolegów z 

klasy lub 

wywieranie na 

nich 

negatywnego 

wpływu  

5.  Działalność 

pozaszkolna 

promocja szkoły 

poprzez aktywne 

działanie poza jej 

promocja szkoły 

poprzez udział w 

przedsię-

może, ale nie 

musi wystąpić  

może, ale nie 

musi wystąpić 

działanie na 

szkodę 

dobrego 

działanie na 

szkodę 

dobrego 
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terenem wzięciach 

pozaszkolnych  

imienia 

szkoły  

imienia szkoły 

6.  Okazywanie 

szacunku 

pracownikom 

szkoły w szkole 

i poza nią oraz 

innym uczniom 

szacunek wobec 

starszych, 

pozytywny 

stosunek do 

kolegów  

szacunek wobec 

starszych, 

pozytywny 

stosunek do 

kolegów 

szacunek 

wobec innych, 

zdarza się 

brak 

pozdrowienia 

nauczyciela  

bywa, że 

zapomina o 

pozdrawianiu, 

czasem 

nieodpowiednio 

może 

zachowywać się 

wobec kolegów  

lekceważący 

stosunek do 

pracowników 

szkoły 

sporadyczne 

niedostosowy

-wanie się do 

poleceń  

ignorowanie 

pracowników 

szkoły 

niewłaściwy 

stosunek do 

nich, konflikty 

z kolegami  

7.  Stosowność 

ubioru, języka i 

zachowań 

ubiór  zawsze 

dostosowany do 

obowiązujących 

norm, wysoka 

kultura języka 

ubiór  zawsze 

dostosowany do 

obowiązujących 

norm, wysoka 

kultura języka 

sporadyczne 

przypadki 

niestosowno-

ści stroju, ale 

na interwencje 

następuje 

poprawa 

ubiór bywa 

niestosowny, 

sporadyczne 

przypadki 

łamania czystości 

języka  

niestosowny 

strój, język, 

zachowania  

wyzywający 

strój, 

notoryczne 

przekleństwa, 

niestosowne 

zachowanie 

 

Uczeń może nie spełniać jednego z wskaźników by otrzymać daną ocenę z zachowania z 

zastrzeżeniem postanowień § 49 

§45 

Godziny nieusprawiedliwione zlicza się narastająco w całym roku szkolnym. 

    §46 

Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną 

§ 47 

1.W szkole obowiązują następujące kary porządkowe: 

     1)   Nagana ustna wychowawcy. 

     2)  Nagana pisemna dyrektora. 

     3)  Nagana z ostrzeżeniem dyrektora. 

2. Nagany udzielane są za: 

     1) każde 12 godzin nieusprawiedliwione w klasach branżowej szkoły I stopnia i każde   

         20 godzin nieusprawiedliwionych w klasach liceum ogólnokształcącego i technikum 

     2) inne wykroczenia dyscypliny szkolnej 

3. Nagany udzielane są stopniująco, z tym, że  za wykroczenia dyscypliny szkolnej rodzaj 

nagany jest uzależniony od powagi wykroczenia 
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§48 

W szczególnych przypadkach, przed otrzymaniem nagany z ostrzeżeniem- uczeń może 

otrzymać dodatkową szansę poprawy swojego zachowania. Warunki poprawy zachowania 

ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

§ 49 

1. Jeżeli uczeń ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć  wzorowej oceny      

      z zachowania.  

2. Jeżeli uczeń posiada naganę pisemną dyrektora otrzymuje ocenę nieodpowiednią 

z zachowania z zastrzeżeniem ust. 7. 

3. Jeżeli uczeń otrzymał naganę dyrektora z ostrzeżeniem otrzymuje ocenę naganną 

z zachowania z zastrzeżeniem ust. 7. 

4. Po otrzymaniu nagany dyrektora z ostrzeżeniem zostaje podpisany kontrakt pomiędzy  

     wychowawcą, pedagogiem, uczniem i rodzicami uwzględniający indywidualną sytuację.  

     Nie przystąpienie ucznia do takiego kontraktu skutkuje skreśleniem go z listy uczniów  

     szkoły decyzją dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

5. Zawarcie kontraktu z uczniem jest możliwe tylko raz w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. W sytuacji powtórzenia się kolejnej nagany z ostrzeżeniem w kolejnym roku nauczania  

   uczeń zostaje skreślony z listy. 

7. W przypadku zdecydowanej poprawy zachowania uczeń może mieć podwyższoną ocenę 

o jeden stopień. Podwyższenie oceny następuje na wniosek wychowawcy i po akceptacji 

Rady Pedagogicznej. 

§ 50 

1. Dyrektor szkoły  może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów . 

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii  

    samorządu uczniowskiego, jeśli uczeń: 

1) otrzymał naganę z ostrzeżeniem i zostały wyczerpane możliwości oddziaływania  

        wychowawczego np. odmówił zawarcia kontraktu 

2) zerwał zawarty wcześniej kontrakt 

3) wszedł w kolizję z prawem w związku np. z narkotykami, pobiciem, rabunkiem,   

         pijaństwem, 

4) wdał się w konflikty na terenie szkoły z innymi uczniami lub pracownikami szkoły 

(bójki, rękoczyny, słowne obrażanie)   
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Rozdział VIII- Postanowienia końcowe 

§ 51 

1. WO podlega ciągłej ewaluacji 

2. Ewaluacja dokonywana jest na podstawie uwag uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Zmiany w WO będące wynikiem ewaluacji  uchwala Rada Pedagogiczna. 

4. Zmiany w WO obowiązują z dniem ich uchwalenia 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


