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Załącznik Nr 3 

 

ZASADY SYSTEMU OCENIANIA 

 UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. T. KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU 

 

I.  Uwagi ogólne 

W pracy pedagogicznej w szkole, w liceum bardzo ważną rolę spełnia ocenianie 

uczniów. Ocena szkolna jest wypowiedzią o charakterze wartościującym, i stanowi 

ustosunkowanie się nauczyciela do osiągnięć ucznia, czego wyrazem mogą być: stopień 

szkolny, opinia (recenzje). Stopniem szkolnym jest ocena wyrażona za pomocą przyjętej 

w danym kraju skali ocen. 

Ocena szkolna spełnia dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i selektywną oraz 

wychowawczą i społeczną. W pierwszym przypadku chodzi o informowanie nauczycieli, 

dyrekcji szkoły, władz oświatowych i rodziców o wynikach kształcenia, postępach w nauce: 

oceny stają się wtedy podstawą selekcji pozytywnej i negatywnej (promocja, pozostanie w tej 

samej klasie, przyjęcie na studia itp.). W drugim przypadku zauważamy wpływ oceny na 

ucznia, jego postawę, motywację do dalszej nauki; dostrzegamy także wpływ oceny na 

stosunki między jednostką a zespołem klasowym. 

 

II. Zasady oceniania. 

 

1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także 

o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

4. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy 

osobowościowe ocenianych. 

5. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Ustalając stopień 

nauczyciel powinien go krótko uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczniów, należy dać uczniom do wglądu na danej lekcji. Na prośbę rodzica 

praca może być udostępniona na terenie szkoły (pracowni przedmiotowej), w której 

prowadzi zajęcia nauczyciel danego przedmiotu. 

6. Przyjmuje się ustną i pisemną kontrolę wiadomości i umiejętności uczniów - pisemne 

prace rozumiane są jako; 

a)  prace klasowe obejmują określoną partię materiału, trwają jedną lub dwie godziny 

lekcyjne, 

b)  sprawdziany z danego działu, paragrafu trwające do 1 godz. lekcyjnej – co najmniej 

dwa razy w semestrze, „kartkówki” - krótkie do 15 minut odpowiedzi pisemne 

z ostatniej lekcji bez zapowiedzi, - ilość dowolna, 

c)  terminy prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane do dziennika z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

d)  w danym tygodniu - trzy prace klasowe, w danym dniu – jedna, 
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e)  wszystkie rodzaje prac pisemnych powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 

2 tygodni. 

7. W semestrze, każdy uczeń powinien otrzymać przynajmniej jedną ocenę z wypowiedzi 

ustnej lub aktywności. 

8. Minimalna liczba ocen dla danego ucznia to: liczba godzin danego przedmiotu + 1, 

9. W pierwszych dwóch tygodniach nauki uczniom klas pierwszych, nie należy wpisywać 

ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych i nie wprowadzać sprawdzianów pisemnych 

wiadomości. 

10. Na trzy dni przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek wpisania 

ustalonych przez siebie ocen i powiadomienie o nich uczniów. Zapisy w dziennikach są 

ostateczne. 

11. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, 

nauczyciela jak i rodziców. 

12. a.) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

b.) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogiecznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka 

obcego.  

W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

 

 

III. Ocenianie śródroczne. 

 

1.  Do oceniania wiadomości i umiejętności uczniów wprowadza się sześciostopniową skalę 

ocen: 

 

celujący  ( cel )  6 

bardzo dobry  ( bdb )  5 

dobry  (db )  4 

dostateczny  ( dst )  3 

dopuszczający  ( dp )  2 

niedostateczny  ( ndst )  1 

 

2.  W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków (+ i -), przy stopniach od 2 do 5. 
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3.  Uczniowie, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuszczają zajęcia (ucieczki, 

wagary) na najbliższych jednostkach lekcyjnych są zobowiązani do odpowiedzi z danej 

partii materiału (obejmującej czas nieobecności), którą nauczyciel egzaminuje w formie 

ustnej lub pisemnej. 

4.  Przy ocenach prac pisemnych ustala się następującą punktację: 

 

od  0 do 39% niedostateczny 

od 40% do 55% dopuszczający 

od 56% do 75% dostateczny 

od 76% do 89% dobry 

od 90% do 95% bardzo dobry 

od 96% Do 100% celujący 

5.  Uczeń otrzymuje ocenę celującą za: 

a)  w przypadku prac pisemnych, uzyskanie oceny bardzo dobrej i wykonanie 

dodatkowego polecenia o podwyższonym stopniu trudności, 

b)  wykazanie się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program, 

c)  osiąganie sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

d)  aktywną i twórczą postawę w różnych dziedzinach działalności szkolnej.  

 

IV. Ocenianie semestralne i końcoworoczne. 

 

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (okresy). 

2.  Na zakończenie każdego semestru uczeń otrzymuje ocenę semestralną. 

3.  Ocena końcoworoczna ustalona jest na podstawie ocen semestralnych. 

4.  Oceny semestralne nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych. 

5.  Podstawę do wystawienia oceny semestralnej oraz rocznej z przedmiotów: język polski, 

historia, wiedza o społeczeństwie , matematyka, chemia oraz podstawy przedsiębiorczości, 

stanowi średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w trakcie trwania 

danego semestru. Szczegółowe zasady dotyczące sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów oraz klasyfikowania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania (PSO). 

6.  Na dwa tygodnie przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele mają obowiązek powiadomienia uczniów i rodziców 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

7.  O pozostałych ocenach semestralnych powiadomić uczniów na jeden tydzień przed 

klasyfikacją. 

8.  Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od oceny semestralnej i końcoworocznej 

jedynie w przypadku niezachowania procedury oceniania przez nauczyciela. 

9.  Odwołanie z odpowiednią motywacją może być wniesione przez ucznia lub jego rodziców 

do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, jeśli uznają, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

10. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna (końcoworoczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły 

powołuje Komisję, która: 

a)  W przypadku śródrocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przeprowadza nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
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zastrzeżeń, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

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

b)  W przypadku śródrocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania – 

ustala ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

c)  Uczeń nie ma prawa odwoływać się od wystawionych przez Komisję ocen 

semestralnych i rocznych – są ostateczne. 

11. 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. 

V. Egzamin klasyfikacyjny. 

1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

(nauczycielami) przedmiotów w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). Obejmuje on swoim zakresem materiał programowy 

zrealizowany w danym semestrze (roku szkolnym). Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który nie był klasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może 

w wyjątkowych przypadkach przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego po wyrażeniu 

zgody przez Radę Pedagogiczną, 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok bloku programowego nauki oraz uczeń spełniający 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,  

5. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję 

w składzie: 

a) wicedyrektor - jako przewodniczący 

b) nauczyciel właściwego przedmiotu - jako egzaminator 

c) nauczyciel tego samego lub podobnego przedmiotu - jako członek komisji 

6. Od oceny w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego odwołanie nie przysługuje. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: elementy informatyki, wychowanie fizyczne, z których egzamin musi mieć 

przede wszystkim formy ćwiczeń praktycznych, 

8. Czas trwania części pisemnej egzaminu jak również czas przygotowania ucznia do 

odpowiedzi ustnej winien odpowiadać normom określonym w stosunku do egzaminu 

poprawkowego, 

9. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustala zespół nauczycieli wyznaczonych do 

przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich 

poziomów wymagań, 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządzany jest protokół zawierający: skład komisji, 

wyniki egzaminu, pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne), wynik egzaminu oraz 

stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Jeśli uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym uzyska ocenę niedostateczną, ma prawo 

przystąpić do egzaminu poprawkowego. 
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Egzamin poprawkowy. 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną, 

w przypadku ubiegania się o egzamin poprawkowy składa do dyrektora szkoły najpóźniej 

do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej podanie z prośbą 

o wyznaczenie terminu egzaminu. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy będzie 

przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Część pisemna egzaminów powinna trwać 90 minut. 

4. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej około 

20 minut. 

5. Na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania odpowiedzi ustnej, by w czasie 

nieprzekraczającym 30 minut zaprezentować odpowiedzi na przedstawione pytania. 

6.  Zestaw zadań (bez możliwości wyboru) do obydwu części egzaminu poprawkowego 

z przedmiotu przygotowuje egzaminator po konsultacji z drugim egzaminatorem, 

a zatwierdza dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

 

 

 

VI. Kryteria oceniania 
 

1. Szkolne zespoły przedmiotowe winny sporządzić Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

a) uczniowie objęci pomocą pedagogiczno-psychologiczną (KIPU, PDW, IPET) 

podlegają indywidualnym kryteriom oceniania dostosowanym do potrzeb uczniów. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości: 

a) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,  

b) wynikające z indywidualnych zainteresowań,  

c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie 

dla danej klasy, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami oraz potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, 

c) uzyskał umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów 

i wykorzystuje ją w teorii i praktyce. 

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone w programie dla danej klasy na 

poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 
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c) potrafi stosować wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

inspirowanych przez nauczyciela. 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności ograniczone do zagadnień 

podstawowych, ważnych dla danego przedmiotu i często 

powtarzających się w procesie nauczania, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności, 

c) stosuje wiedzę do celów praktycznych, ale przy pomocy nauczyciela. 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekraczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe 

o niewielkim stopniu trudności. 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie 

danej klasy, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Powyższy system sprawdzania i oceniania należy aktualizować w razie 

dokonania zmian w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków 

klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów w szkołach publicznych. 

 

 

Regulamin oceniania zachowania uczniów 
 

1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny z przedmiotów, 

b) promocję ucznia lub ukończenie szkoły (z wyłączeniem oceny nagannej 

w szczegółowo omówionych później przypadkach) 

2. Ocena z zachowania uczniów ma na celu: 

a) kształtować postawę uczniów zgodną z celami wychowania realizowanymi 

przez szkołę, 

b) aktywizować uczniów w procesie wychowania oraz motywować potrzebę 

doskonalenia własnego postępowania, 

c) służyć indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, 

d) wyrażać opinię o stopniu przestrzegania norm postępowania, określonych 

w pkt. 4 niniejszego regulaminu. 

3. Ocenę semestralną (końcoworoczną) ustala się według następującej skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 
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4. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania: 

Przy ustalaniu oceny z zachowania oceną wyjściową jest ocena dobra. 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a)  przejawia aktywny, twórczy i poszukujący stosunek do obowiązków 

szkolnych, uczestniczy w różnych konkursach i olimpiadach szkolnych, 

b)  przestrzega we wszystkich punktach ustaleń zawartych w statucie, 

c)  systematycznie uczęszcza do szkoły, usprawiedliwia na bieżąco nieobecności, 

nie spóźnia się na zajęcia, 

d)  włącza się aktywnie w życie szkoły, reprezentuje wyróżniającą postawę 

w różnych formach działalności pozalekcyjnej. 

e)  cechuje się wysoką kulturą osobistą, 

f)  nie ulega nałogom. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  przejawia aktywny, poważny stosunek do obowiązków szkolnych,  

b)  przestrzega ustaleń zawartych w statucie, 

c)  systematycznie uczęszcza do szkoły i usprawiedliwia nieobecności (ma max.- 

1 dzień nieusprawiedliwiony), 

d)  nie spóźnia się na zajęcia, 

e)  cechuje się wysoką kulturą osobistą, 

f)  reprezentuje pozytywną postawę wobec koleżanek, kolegów i innych osób, 

g)  nie ulega nałogom przestrzega ustaleń zawartych w statucie. 

Uczeń, który ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione (wagary, unikanie 

sprawdzianów, liczne spóźnienia) oraz negatywne uwagi w dzienniku 

elektronicznym, nie może uzyskać z zachowania oceny wzorowej lub bardzo 

dobrej. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  przejawia pozytywny, zgodny z jego możliwościami, nielekceważący 

stosunek do obowiązków szkolnych, 

b)  przestrzega zarządzeń dotyczących życia szkoły, 

c)  systematycznie uczęszcza na zajęcia i ma nie więcej niż 2 dni 

nieusprawiedliwione oraz nie ma pojedynczych nieusprawiedliwionych 

godzin z danego przedmiotu. 

d)  cechuje się niebudzącą zastrzeżeń kulturą osobistą i właściwą postawą 

wobec środowiska szkolnego. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie wywiązuje się systematycznie z obowiązków szkolnych, 

b) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów i koleżanek, 

c) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

d) w semestrze ma nie więcej niż 2 dni nieusprawiedliwione oraz pojedyncze 

godziny, 

e) słabo angażuje się we współpracę z klasą i wychowawcą, 

f) nie oszukuje, jest lojalny. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem szkoły, 

b) przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych wyrażający się 
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      w celowym, (bez wiedzy rodziców),opuszczaniu zajęć, 

c) cechuje się niską kulturą osobistą, 

d) przyjmuje negatywną postawę wobec koleżanek, kolegów i innych osób, 

e) nie przestrzega zarządzeń regulujących życie szkoły, 

f) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, 

g) w semestrze ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych 

h) ulega nałogom lub namawia do tego innych, 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy spośród 

wymienionych wyżej punktów. 

 

6) Oceną naganną otrzymuje uczeń, który oprócz uchybień określonych 

w punkcie 5, dodatkowo:  

a)  wchodzi w konflikt z prawem, 

b)  dopuszcza się aktów agresji (w szkole i poza szkołą), 

c)  znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

d)  dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

e)  wagaruje i ma nieusprawiedliwione więcej niż 30 godzin lekcyjnych, 

f)  dopuszcza się fałszowania dokumentacji szkolnej, 

g)  dyrektor szkoły ma prawo w przypadku braku zainteresowania ze strony 

rodziców, zgłosić sprawę ciągłej absencji ucznia do Sądu Rodzinnego lub 

Sekcji Prewencji KPP. 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczą co najmniej dwa spośród 

wymienionych wyżej punktów. 

 

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na 7 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej po uzyskaniu opinii nauczycieli 

i wychowawców oraz po dokonaniu analizy frekwencji i uwag w dzienniku 

elektronicznym oraz autoprezentacji ucznia. 

 

6. W szczególnych przypadkach wychowawca może podwyższyć ocenę o jeden stopień 

po konsultacji z zespołem wychowawczym. 

 

7. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawcy 

klas są zobowiązani do poinformowania uczniów o przewidywanej dla nich 

semestralnej (końcoworocznej) ocenie z zachowania. 

 

8. Wychowawca w ciągu ostatniego tygodnia przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

może zmienić ocenę w sytuacji nagannego zachowania ucznia. Wychowawca 

powinien poinformować ucznia i rodziców o zmianie oceny z zachowania. 

 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razu z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

 

Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  

na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012r. 

 

Dyrektor  

mgr Tomasz Galant 


