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I. Podstawa prawna  
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, 

poz.2572 z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów. w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2018 r. 

poz.939) 

4. Statut Szkoły  

  

  

  

  

II. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego  
  
§ 1 Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego  

  

1. Ocenianiu podlegają:  

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

b) zachowanie ucznia.  

  

2. 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 programów 

nauczania oraz formułowaniu oceny.  

  

3. Ocenianie to ma na celu:  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie,  

b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,  

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia,  

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej.  

  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  
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b. bieżące ocenianie   

c. przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych                      

i przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie i formie 

określonej w WO . 

d. śródroczne i końcoworoczne klasyfikowanie według skali i w formach 

przyjętych w Zespole Szkół Łączności,  

e. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  

f. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

  

  

§ 2 Zasady bieżącego oceniania  

1. Nauczyciele Zespołu Szkół Łączności na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie 

programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

zasadach oceniania zachowania oraz przedstawiają przedmiotowy system oceniania.   

a) nauczyciele są zobowiązani zapoznać uczniów z wymaganiami na zajęciach 

edukacyjnych w czasie jednej z trzech pierwszych lekcji,  

b) nauczyciele mają obowiązek przekazać przewodniczącym zespołów 

przedmiotowych wymagania edukacyjne z realizowanego programu nauczania 

oraz informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,  

  

2. Od 2016/2017 roku szkolnego w Zespole Szkół Łączności obowiązuje tylko dziennik 

elektroniczny, do którego dostęp mają: dyrekcja, sekretariat, pedagog, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice posiadający odpowiedni login i hasło.   

  

3. Ocenianie bieżące (oceny cząstkowe) odbywa się według następującej skali:  

a) w stopniach szkolnych: 1, -2, 2, +2, -3, 3, +3, -4, 4, +4, -5, 5, 6,  

b) za pomocą symboli: nb – uczeń nie jest obecny na lekcji, np – uczeń nie jest 

przygotowany do lekcji, bzd – brak zadania domowego.  

c) za pomocą znaku 0., który jest symbolem informującym, iż uczeń był nieobecny 

podczas dowolnej  formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  i nie poprawił tej 

oceny w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

Każdej ocenie ucznia w dzienniku elektronicznym należy przypisać stosowną 

kategorię lub stworzyć własną.  Dopuszcza się dokonywanie wpisów "bz" i "zw" w 

rubrykach przeznaczonych na oceny cząstkowe.   

  

4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i dla ich rodziców (prawnych opiekunów).  

  

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić.  
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6. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

a) pisemne prace klasowe (prace klasowe, sprawdziany, testy) , 

b) kartkówki – z najwyżej trzech ostatnich lekcji lub jednego tematu,  

c) odpowiedzi ustne,  

d) praca, aktywność na lekcji,  

e) prace domowe,  

f) inne, przyjęte przez nauczycieli na początku roku szkolnego (np. ćwiczenia 

praktyczne).  

  

7. Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny 

klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i 

protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających - muszą 

być zapisane słownie, w pełnym brzmieniu.  

  

8. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące prac klasowych:  

a) praca klasowa powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, a termin jej przeprowadzenia nauczyciel ma obowiązek wpisać 

do dziennika,  

b) w ciągu tygodnia można przeprowadzić w danej klasie co najwyżej trzy prace 

klasowe, w ciągu dnia – jedną, nie dotyczy to prac przekładanych na prośbę 

uczniów,  

c) praca klasowa powinna zostać sprawdzona przez nauczyciela i omówiona na lekcji 

w ciągu trzech tygodni od momentu jej przeprowadzenia,  

d) uczniowie otrzymują prace klasowe do wglądu podczas ich omawiania, następnie 

oddają je nauczycielowi, który przechowuje je do końca roku szkolnego; 

kartkówki nauczyciel może oddać uczniom, nie jest zobowiązany do ich 

przechowywania,  

e) ze względu na jawność oceny rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do 

wglądu poprawione i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia na zasadach 

określonych przez nauczyciela.  

  

9. Przy ocenianiu punktowanych prac uczniowskich nauczyciele wykorzystują 

następujący zamiennik punktów na oceny:  

a. poniżej 40% punktów możliwych do zdobycia – niedostateczny,  

b. co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia – dopuszczający,  

c. co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia – dostateczny,  

d. co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia – dobry,  

e. co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia – bardzo dobry,  

f. co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia – celujący.  
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Powyższa punktacja będzie stosowana przez nauczycieli w przypadku prac pisemnych 

zawierających zadanie na ocenę celującą.  

  

10. Jeśli punktowana praca nie zawiera zadania na ocenę celującą, wówczas nauczyciele 

stosują następujący zamiennik:  

a. poniżej 40% punktów możliwych do zdobycia – niedostateczny,  

b. co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia – dopuszczający,  

c. co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia – dostateczny,  

d. co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia – dobry,  

e. co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia – bardzo dobry.  

  

11. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z ostatnich trzech tematów oraz wiadomości 

koniecznych w całym cyklu nauczania.  

  

12. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie - nauczyciel wpisuje do 

dziennika „0”. Zero nie jest oceną, ale informacją dla nauczyciela, rodzica i ucznia, że 

uczeń musi nadrobić zaległy materiał, który wynika z podstawy programowej.  

• Nauczyciel może sprawdzić wiadomości ucznia nieobecnego na pracy klasowej - 

w dowolnej formie: pisemnej lub ustnej, w trakcie kolejnych zajęć lekcyjnych,  

na których uczeń się pojawi, nawet w przypadku zgłoszonego wcześniej 

nieprzygotowania. Kontrola wiedzy i umiejętności ucznia w takiej sytuacji, jej 

forma i czas zależy od przedstawionego młodzieży na początku roku szkolnego 

PSO danego nauczyciela.   

  

13. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań jest sprawą indywidualną uczącego danego 

przedmiotu i ustalana jest z uczniami na pierwszych zajęciach.  

  

14. Uczeń może być negatywnie oceniony z materiału obejmującego aktualną lekcję, 

jeżeli brak umiejętności uwarunkowany jest świadomym zakłócaniem toku zajęć lub 

przystąpieniem do lekcji bez zapowiedzianych materiałów w postaci zeszytu, 

podręcznika, ćwiczeń i innych przyborów wymaganych przez nauczyciela.  

  

15. Szczegółowe zasady oceniania bieżącego określone są w Przedmiotowym Systemie 

Oceniania lub w kontraktach zawartych z uczniami na poszczególnych zajęciach 

edukacyjnych.    

  

16. Nauczyciele sami ustalają wagę wystawianej oceny.  

  

17. Na czas trwania przerw świątecznych i ferii zimowych nie zadaje się prac domowych, 

z wyjątkiem klas maturalnych.  
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18. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej:  

a. w pierwszych dwóch tygodniach nauki w klasie pierwszej,  

b. w pierwszym dniu po przerwach świątecznych i feriach zimowych.  

c. w pierwszym dniu po miesięcznej praktyce zawodowej.  

  

19. Uczeń, który był nieobecny w szkole co najmniej przez tydzień i jest to nieobecność 

usprawiedliwiona przez lekarza lub jest efektem wyjątkowo trudnej sytuacji losowej 

uzasadnionej przez wychowawcę:  

a. przez trzy kolejne dni ma prawo uzupełniać wiadomości i zeszyty, w tym czasie 

jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania 

wiadomości, nie otrzymując tym samym ocen niedostatecznych.  

  

20. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczyć materiał, który obejmował 

sprawdzian (w ciągu siedmiu dni, licząc od daty powrotu do szkoły; w uzasadnionych 

przypadkach w terminie ustalonym przez nauczyciela).  

  

21. Jeśli uczeń celowo i notorycznie opuszcza prace klasowe, nauczyciel ma prawo 

sprawdzić jego wiadomości przy najbliższej obecności ucznia na lekcji.  

  

22. Nauczyciel na podstawie pisemnego orzeczenia lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej jest 

zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania                  

(dostosowania  dostępne u wychowawcy  i nauczyciela danego przedmiotu).  

  

23. Ocena postępów z wychowania fizycznego  

a) Przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej nauczyciel bierze w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.   

b) Uczennica niedysponowana jest zobowiązana do posiadania stroju sportowego i 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego (nie dotyczy basenu, na 

którym wystarczy sama obecność) i ma prawo nie wykonywać intensywnych 

ćwiczeń fizycznych.  

c) Uczeń, któremu lekarz wystawił zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń 

na zajęciach wychowania fizycznego, ma obowiązek uczestniczyć  w zajęciach 

jako obserwator lub pomoc nauczyciela. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany.  

Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 
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Nieobecność na zajęciach traktowana będzie jako nieobecność 

nieusprawiedliwiona.  

d) Uczeń w uzasadnionym, szczególnym przypadku może być całkowicie zwolniony 

z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, 

przez okres wskazany w opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na lekcje i 

przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

• Zwolnienie roczne z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić tylko na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego nie później niż do 

30.09 każdego roku. Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć Dyrekcji  

oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.  

• Zwolnienia semestralne z zajęć wychowania fizycznego należy dostarczyć 

w terminie do 21 dni, od początku semestru, na które zwolnienie przypada.  

Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć Dyrekcji szkoły oraz 

pielęgniarce szkolnej i po ich weryfikacji dostarczyć nauczycielowi 

wychowania fizycznego prowadzącemu zajęcia, z których uczeń jest 

zwolniony.  

• Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia na okres do 7 dni.  

Zwolnienie takie powinno zawierać krótkie wyjaśnienie nieobecności 

ucznia/uczennicy na zajęciach.  

• Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego dłuższe niż 7 dni może 

wystawić jedynie lekarz.  

  

e) Jeżeli zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego są krótkoterminowe, a 

uczeń nie ćwiczył na przynajmniej połowie zajęć wychowania fizycznego, w 

takim przypadku uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.   

  

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

orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym 

publicznej poradni specjalistycznej) albo niepublicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej (w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o 

których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy) zwalnia 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. Zwolnienie 

może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. W dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’’.  
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§ 3 Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego  

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.   

  

2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w Zespole Szkół Łączności jeden raz w 

ciągu roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły i 

zatwierdzonym przez radę pedagogiczną. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

  

3. Uczeń jest klasyfikowany pozytywnie z przedmiotów zawodowych odbywających się 

w grupach, jeżeli otrzymał pozytywne oceny u wszystkich prowadzących zajęcia 

nauczycieli.  

  

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w dzienniku elektronicznym w 

stopniach według następującej skali: a) stopień celujący – 6  

b) stopień bardzo dobry – 5   

c) stopień dobry – 4   

d) stopień dostateczny – 3   

e) stopień dopuszczający – 2   

f) stopień niedostateczny – 1   

  

5. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:  

a. wzorowe,  

b. bardzo dobre,  

c. dobre,  

d. poprawne,  

e. nieodpowiednie,  

f. naganne.  

  

6. Nauczyciele są zobowiązani poinformować niepełnoletnich uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  

zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej ocenie zachowania dwa tygodnie przed 

rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W przypadku uczniów 

pełnoletnich, wystarczy poinformować tylko ich samych.   

a. Nauczyciel zobligowany jest do wpisania do dziennika elektronicznego 

proponowanych ocen klasyfikacyjnych dwa tygodnie przed śródrocznym i 

rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Wychowawca w 

tym samym terminie wystawia proponowaną ocenę zachowania. Obowiązkiem 

ucznia jest zaznajomienie się z proponowanymi ocenami w trakcie lekcji lub 

za pomocą dziennika elektronicznego.  
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b. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedmioty zawodowe. Na dwa tygodnie  

przed posiedzeniem rady pedagogicznej podsumowującym pierwszy semestr, 

uczniowie mają być poinformowani o proponowanych stopniach rocznych z 

przedmiotów zawodowych kończących się w pierwszym semestrze klasy 

czwartej.  

c. Rodzice uczniów niepełnoletnich są zobowiązani uczestniczyć w ostatnim 

zebraniu w danym roku szkolnym, podczas którego wychowawca  poinformuje 

o proponowanych ocenach, zagrożeniach stopniami niedostatecznymi. W razie 

nieobecności rodzica na wywiadówce, rodzic jest zobligowany do 

potwierdzenia przyjęcia tej informacji poprzez dziennik elektroniczny i 

odesłanie odpowiedzi mailowej do wychowawcy klasy o treści: Informuję, że 

zapoznałem się z przewidywaną oceną zachowania oraz z rocznymi ocenami 

proponowanymi przez nauczycieli. Podpis.  

d. W przypadku braku kontaktu z rodzicami, wychowawca jest zobowiązany 

wysłać do nich list polecony; data wysłania przez szkołę listu poleconego z 

informacjami o przewidywanych ocenach rocznych i proponowanej ocenie 

zachowania ucznia stanowi dowód przekazania tej informacji;   

 

7. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i 

tradycje szkoły,  

c) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

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

f) okazywanie szacunku innym osobom,  

g) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,  

h) uczestnictwo w kołach zainteresowań, wolontariacie,  

i) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.  

  

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania.  

  

9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

b) promocję do klasy programowo wyższej.  

  

10. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna, jednak 

wychowawca powinien przed jej wystawieniem zasięgnąć opinii innych nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  
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11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne.  

  

 

  

§ 4 Zasady promowania  

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od oceny niedostatecznej.  

  

2. Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza tę samą klasę.  

  

3. Uczeń nie podchodzi do egzaminu maturalnego i nie kończy szkoły, jeśli w pierwszym 

semestrze ostatniej klasy nie otrzymał pozytywnej oceny z kończącego się przedmiotu 

zawodowego.   

  

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  

(semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

  
  

§ 5 Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz egzamin 

sprawdzający  

     Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo 

uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustalona przez wychowawcę roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania są ostateczne, ale  

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

b. W przypadku stwierdzenia powyższych niezgodności dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która:  

• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, w 

formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych; termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami),  
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• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala tę 

ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,  

• ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny,  

• ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

  

13. Termin egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami (opiekunami prawnymi) bądź uczniem pełnoletnim- poprzez 

wiadomość w e-dzienniku.-  

14. W skład komisji wchodzą:  

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

• dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,  

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel ten 

może być zwolniony na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły),  

• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzącej takie same zajęcia edukacyjne,  

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,  

• wychowawca klasy,  

• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie,  

• pedagog,  

• przedstawiciel samorządu uczniowskiego, • przedstawiciel rady 

rodziców.  
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§ 6 Egzaminy poprawkowe  

 

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

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć.  

  

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

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

  

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń 

(doświadczeń), ma formę pisemną (np. testową) oraz praktyczną.  

  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

  

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takiej sytuacji 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.  

  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

jego odpowiedziach ustnych. 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 innym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  
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9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół  

Łączności, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku 

stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół 

Łączności powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

  

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

klasę.   

  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego na promowanie 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.  

  

12. Nauczyciel konkretnego przedmiotu określa uczniowi zasady, zagadnienia, termin i 

formy nadrobienia zaległości w kolejnym roku szkolnym.  

  

  

§ 7 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych.  

1. Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego nie zgadzają się z 

przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali 

zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie -2 tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, na spotkaniu z rodzicami w szkole 

lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, to zgłaszają swe zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z 

proponowaną oceną.  

  

2. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia 

pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego – poprzez dziennik elektroniczny 

o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie 

umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.  

  

3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia 

pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się z materiału obejmującego cały 

semestr (w przypadku oceny śródrocznej oraz w przypadku przedmiotu zawodowego, 



  14  

którego realizacja kończy się w pierwszym semestrze danego roku szkolnego i 

przedmiot nie jest kontynuowany w następnym semestrze), cały rok szkolny (w 

przypadku oceny rocznej) w terminie na 7 dni roboczych przed datą posiedzenia rady 

pedagogicznej. Sprawdzian będzie miał formę pisemną i ustną z każdego z 

przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć praktycznych, laboratoryjnych i 

innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) - formę zadań praktycznych.  

  

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych  

  

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:  

• imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  którzy  przeprowadzili 

czynności sprawdzające  

• termin tych czynności  

• zadania sprawdzające  

• wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę  

• podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające  

  

6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych 

czynności sprawdzających stanowi dokumentację w sprawie. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.  

  

  

§ 8 Egzaminy klasyfikacyjne  

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

  

4. Pisemną prośbę do dyrektora szkoły o zgodę na egzamin klasyfikacyjny, ma prawo 

wnieść zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie nie 
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późniejszym niż 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

  

5. Uczeń, który został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany 

zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin 

klasyfikacyjny.  

  

6. Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej ma prawo kontynuować naukę w 

drugim półroczu. Może też poprawić pierwszy semestr poprzez przystąpienie do 

egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu materiału z pierwszego semestru. Ocenę 

uzyskaną, nauczyciel bierze pod uwagę w klasyfikacji rocznej.   

  

7. Jeśli egzamin sprawdzający klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w sytuacji, 

gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy 

się w pierwszym semestrze, wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną 

roczną.   

  

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

nauki poza szkołą. Egzamin dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, 

nie obejmuje wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych; dla takiego 

ucznia nie ustala się oceny zachowania. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien 

być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

  

9. Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne dla 4 klas z przedmiotów zawodowych 

przeprowadzane są do końca lutego danego roku szkolnego.   

 

 

10. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

  

11. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza szkoła, w porozumieniu z uczniem i 

jego rodzicami, a w przypadku ucznia pełnoletniego - z nim samym.     

  

12. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć praktycznych, pracowni i wychowania 

fizycznego. Z wymienionych zajęć edukacyjnych forma egzaminu będzie zgodna ze 

specyfiką przedmiotu.  

  

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący,  
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b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 

ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

  

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który zdaje go z powodu: • usprawiedliwionej 

nieobecności, • wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną na wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) na zdawanie tego egzaminu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, • realizacji indywidualnego toku nauki, 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (zostaje 

wskazany przez dyrektora szkoły)  

  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

uzyskane oceny. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia.  

  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

  

  

§ 9 Zasady otrzymywania świadectw szkolnych z wyróżnieniem  

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał 

po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje 

zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.  

  

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

  

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania.  
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III. Zasady oceniania zachowania uczniów  

1. Ocena zachowania uwzględnia:  

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, a przede wszystkim:  

• stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków 

szkolnych,  

• sumienność w nauce,  

• systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,  

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

• poszanowanie tradycji szkolnej i rozwijanie jej,  

• reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych itp.,  

• wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie,  

• podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,  

• inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska,  

• przejawianie troski o mienie szkoły, o własność społeczną i indywidualną,  

• umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego 

pracy,  

  

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm:  

• uczciwość w postępowaniu codziennym i właściwe reagowanie na zło,  

• sposób bycia nie naruszający godności osobistej oraz godności innych,  

• dbałość o kulturę słowa,  

• dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,  

• dbałość o higienę osobistą oraz o estetykę otoczenia.  

  

2. Przy ustalaniu ocen zachowania wychowawcy zobowiązani są posłużyć się 

następującymi kryteriami:  

a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:  

• we wszystkich punktach przestrzega regulaminu szkolnego,  

• wykazuje się wysokim poczuciem odpowiedzialności za swoje obowiązki 

szkolne,  

• aktywnie uczestniczy w działalności społecznej szkoły, systematycznie 

podejmuje dodatkowe obowiązki (np. przygotowanie pomocy naukowych, 

praca w kołach, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach 

sportowych itp.),  

• słabym pomaga w nauce, kolegom w rozwiązywaniu problemów,  

• dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej,  

• dba o mienie klasy i szkoły, reaguje na akty wandalizmu,  
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• w wielu dziedzinach, np. kultura osobista, stosunek do nauki, frekwencja,  

aktywność społeczna, jest wzorem dla innych,  

• nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych lub ma ich 

maksymalnie 5 w semestrze  

  

b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:  

• we wszystkich punktach przestrzega regulaminu szkolnego,  

• bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne,  

• aktywnie uczestniczy w działalności klasy,  

• wykazuje się wysoką kulturą osobistą,  

• dba o kulturę słowną,  

• dba o mienie klasy i szkoły,  

• jest koleżeński i uczynny,  

• ilość godzin nieusprawiedliwionych wynosi 20 w semestrze  

  

c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:  

• przestrzega regulaminu szkolnego,  

• dba o mienie klasy i szkoły,  

• prawidłowo funkcjonuje w środowisku szkolnym,  

•   wyróżnia się w co najmniej jednej dziedzinie, np. kultura osobista, 

frekwencja,  

• przygotowanie szkolnych uroczystości,  

• jego absencja nieusprawiedliwiona w semestrze to 40 godzin  

  

d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:  

• zwykle przestrzega regulaminu szkolnego,  

• prawidłowo funkcjonuje w środowisku szkolnym,  

• pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,  

• nie ulega nałogom,  

• szanuje mienie szkolne,  

• pracuje w szkole na miarę swoich możliwości,  

• ilość godzin nieusprawiedliwionych wynosi około 60 godzin w semestrze  

  

e) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:  

• często narusza regulamin szkolny,  

• jego kultura osobista budzi zastrzeżenia i nie próbuje zmienić 

swojego postępowania,  

• mimo upomnień wychowawcy lub innych nauczycieli,  

• używa wulgarnych słów,  

• oszukuje i kłamie,  

• ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,  

• niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,  
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• ulega nałogom,  

• podstawą do wystawienia oceny nieodpowiedniej jest też nagana dyrektora 

szkoły,  

• uczeń ma nieusprawiedliwionych 80 godzin nieobecności w semestrze  

  

f) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:  

• notorycznie narusza regulamin szkolny,  

• otrzymał liczne upomnienia wychowawcy i dyrektora szkoły; otrzymał 

dwie nagany dyrektora szkoły,  

• używa przemocy (fizycznej lub psychicznej) wobec kolegów,  

• niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,  

• ma lekceważący stosunek do kolegów, pracowników szkoły,  

• używa wulgarnych słów,  

• oszukuje i kłamie,  

• ulega nałogom, wywierając negatywny wpływ na rówieśników,  

• swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły,  

• wagaruje, absencja nieusprawiedliwiona wynosi powyżej 80 godzin 

nieusprawiedliwionych   

  

3. Ilość godzin nieusprawiedliwionych nie jest jedynym, ale jest jednym z 

najistotniejszych kryteriów oceny zachowania.  

  

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

szkołą nie ustala się oceny z zachowania.   

  

  

IV. Ogólne kryteria oceniania uczniów  

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w 

konkretnej klasie.  

  

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

• posiadł pełny zakres treści nauczania danego przedmiotu określonych przez program,  

• oraz wykraczające poza niego,  

• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,  

• samodzielnie wykonuje zadania (ćwiczenia), biegle wykorzystując zdobytą wiedzę,  

• także w sytuacjach problemowych, proponuje oryginalne rozwiązania,  

• osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.  

  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
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• opanował pełny zakres treści nauczania danego przedmiotu, także zagadnienia trudne i 

złożone,  

• sprawnie i samodzielnie wykonuje zadania (ćwiczenia) o dużym stopniu złożoności,  

• wykorzystując posiadaną wiedzę w sytuacjach nowych bądź problemowych.  

  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

• opanował istotne treści nauczania danego przedmiotu bardziej złożone niż treści 

podstawowe,  

• samodzielnie wykonuje typowe zadania (ćwiczenia) o średnim stopniu trudności,  

• poprawnie wykorzystując zdobytą wiedzę.  

  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

• opanował podstawowe treści nauczania danego przedmiotu,  

• wykonuje typowe zadania (ćwiczenia) o niewielkim stopniu złożoności, trudniejsze – 

z pomocą nauczyciela.  

  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

• opanował (zna i rozumie) konieczne treści nauczania danego przedmiotu,  

• wykonuje zadania (ćwiczenia) o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela,  

• wykorzystując elementarne wiadomości z przedmiotu.  

  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował treści niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, co uniemożliwia 

mu dalsze zdobywanie wiedzy,  

• nie jest w stanie wykonać zadań (ćwiczeń) o elementarnym stopniu trudności, nawet 

przy pomocy nauczyciela.  

  

  

V. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania  

1. Jeżeli uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani pisemnie przez 

wychowawcę oddziału w terminie na  2 tygodnie, przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej, na spotkaniu z rodzicami w szkole lub za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, to zgłaszają swe zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z 

przewidywaną oceną.  

  

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących 

ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do 
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kryteriów ocen zachowania, w terminie na 2 dni roboczych od dnia wpłynięcie 

pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.  

  

3. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów 

samorządu szkolnego (minimum 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu.   

  

4. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o 

zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać 

przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po 

analizie przeprowadzonej w zespole.  

  

5. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 2 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie.  

Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.   

  

6. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zawiera imiona, nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie 

proponowanej oceny, termin spotkania zespołu, ostateczną ocenę zachowania 

przewidywaną przez wychowawcę oddziału, podpisy osób uczestniczących w 

spotkaniu.   

  

15. Nauczyciel, w zależności od charakteru przedmiotu, uzasadnia ustnie lub pisemnie 

ustaloną ocenę.   

  

16. Prace uczniów trzymane są przez nauczycieli w szkole do końca roku szkolnego.   

  

17. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi w szkole oraz 

jego rodzicom na ich prośbę.  

  

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

 

 

V. Postanowienia końcowe  

1. Wewnątrzszkolne  Ocenianie  obowiązuje  w  Zespole  Szkół 

Łączności nauczycieli i uczniów Technikum nr 3 w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35; 

2. Informacje o WO rodzice otrzymują na zebraniach, a uczniowie z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych podczas pierwszych lekcji.  
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3. Analizę skuteczności WO przeprowadza się na końcu roku szkolnego, a następnie 

dokonuje się koniecznych zmian.  

  

  

  

  

  

  


