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Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia;.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-
ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wy-
magań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych prze-
pisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

§ 2. 1.Wprowadzenie w szkole WSO ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  (semestralnych)  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  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat-

kowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (seme-

stralnych)  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyj-
nych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) infor-
macji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Ustalanie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania odbywa się na pod-
stawie Regulaminu Oceniania Zachowania Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

§ 3. 1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania, oparty na wymaganiach podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego. Ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia
się.
2. Uczniowie znają kryteria oceniania.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
4. Ocenianie jest obiektywne, zgodne z ustalonymi kryteriami i standardami, systematyczne,
motywujące do dalszej pracy, diagnostyczne.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalo-
ną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
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6.  Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  sprawdzone  i  ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) z zastrzeżeniem § 11. 1.

§ 4. 1. Ocenianiu podlega każdy uczeń. Oceny ucznia dokonują:
1) nauczyciel przedmiotu;
2) wychowawca;
3) zespół nauczycieli;
4) uczeń;
5) uczniowie.

§ 5. 1. Ocenianie ucznia odbywa się w trakcie i po zakończeniu realizacji działu programowe-
go, na koniec semestru i zakończenie roku szkolnego, jak również na początku i na końcu
każdego etapu edukacyjnego.

§ 6. 1. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zaję-
ciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia  stosownie  do  posiadanej  przez
ucznia specjalistycznych: orzeczenia lub opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

§ 7. 1. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1) stopień celujący: 6; 
2) stopień bardzo dobry: 5; 
3) stopień dobry: 4; 
4) stopień dostateczny: 3; 
5) stopień dopuszczający: 2; 
6) stopień niedostateczny: 1.

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się uzupełnianie skali ocen znakami „+” i „-”.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-
chowania.

Rozdział 2
Zasady oceniania i klasyfikowania

§ 8. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodzi-
ców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  zgodnie
z § 29. 2, 3; § 31.
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2. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokony-
wana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe i zrozumiałe dla ucznia kry-
teria.

§ 9. 1.Ocenę klasyfikacyjną (semestralną i roczną) ustala się na podstawie ocen cząstkowych.
2. Uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny cząstkowe w semestrze.
3. Ocena klasyfikacyjna uwzględnia oceny cząstkowe wystawione uczniom za:

1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
2) inne formy aktywności w klasie, w ramach pracy domowej, na forum społeczności

szkolnej;
3) nie może być ona tylko średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nie-
obecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
5.  W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub został nieklasyfikowany na zakończenie
I  semestru,  jest  zobowiązany  do  zaliczenia  materiału  semestralnego  w  trybie  i  formie
ustalonej przez nauczyciela w terminie do końca lutego dla klas programowo najwyższych
i do 15 marca dla pozostałych klas. Niezaliczenie materiału pierwszego semestru może być
podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

§ 10. 1.  Oceny cząstkowe powinny być  systematycznie  wpisywane  przez  nauczycieli  do
dziennika lekcyjnego.

§ 11. 1. Zasady udostępniania prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
1) Arkusze odpowiedzi testów uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach lekcyjnych, a ro-

dzice testy i arkusze odpowiedzi na spotkaniach z nauczycielem danego przedmiotu
(w ramach „Drzwi otwartych”).

2) Nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca pobytu ucznia w Szkole.
3) Pozostałe prace pisemne są do wglądu dla uczniów i rodziców na zasadach określo-

nych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zapisanych w Przedmiotowych
Systemach Oceniania.

§ 12. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plasty-
ki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wy-
wiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§  13. 1.  Dyrektor  Szkoły  zwalnia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczo-
nych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, in-
formatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (se-
mestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny kla-
syfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
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3. W przypadku dłuższego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na wniosek ro-
dziców (prawnych opiekunów) uczeń może być zwolniony z obecności na zajęciach jeżeli jest
to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna wynikająca z planu nauczania. Nie wpływa to na
frekwencję ucznia. W pozostałych przypadkach uczeń zobowiązany jest przebywać w czytel-
ni  szkolnej,  potwierdzając  swoją  obecność  w rejestrze  uczniów korzystających  z  czytelni
szkolnej.
4.  Fakultet  pływania  podlega  ocenie w ramach zajęć wychowania  fizycznego,  dodatkowo
uczeń otrzymuje lub nie otrzymuje zaliczenie, które wpisuje się do arkusza ocen i na świadec-
twie szkolnym.

§ 14. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opi-
nii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego. 
2.  W przypadku  ucznia,  o  którym mowa  w ust.  1,  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zobowiązany jest do-
starczyć  dokument  opinii  wydanej  przez  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  do końca
I semestru klasy III.

§ 15. 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum i liceum otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

Rozdział 3
Kryteria oceniania

§ 16. 1. Ogólne kryteria oceniania wynikające z dydaktyczno-wychowawczego planu pracy
Szkoły.

1) Ocena słowna wyrażająca pochwałę lub konstruktywną krytykę ze wskazaniem możli-
wości uzyskania osiągnięć na miarę potencjału, potrzeb i oczekiwań ucznia.

2) Ocena pisemna wyrażona stopniami w skali zgodnej z § 7. 1 według następujących
kryteriów:
a) stopień  celujący  (6) –  otrzymuje  uczeń,  który  posiada  wiedzę  i  umiejętności

znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie; samo-
dzielnie  i  twórczo rozwija  własne  uzdolnienia;  biegle  posługuje  się  zdobytymi
wiadomościami  i  umiejętnościami,  rozwiązując  problemy  w  sposób  nietypowy
i twórczy; osiąga znaczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz  zawodach  sportowych  (finały  na  etapie  wojewódzkim,  regionalnym,
krajowym) lub posiada inne osiągnięcia;

b) stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wie-
dzy i umiejętności  określony programem nauczania przedmiotu w danej  klasie;
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sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując
samodzielnie problemy trudne i złożone objęte programem nauczania; potrafi za-
stosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach;

c) stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który  wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania opanował nie w pełni, ale w zakresie wyższym niż podsta-
wowy; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne; posiada wiedzę i umiejętności przydatne i niezbędne za-
równo na danym, jak i na wyższych etapach edukacyjnych;

d) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejęt-
ności spełniające wszystkie wymagania podstawowe dla danego roku nauki; wy-
konuje zadania proste i typowe, przystępne; posiada wiadomości i umiejętności
niezbędne zarówno na danym, jak i wyższych etapach edukacyjnych;

e) stopień  dopuszczający  (2) –  otrzymuje  uczeń,  który  nie  posiada  wiadomości
i umiejętności spełniających wymagania podstawowe, ale jego stosunek do obo-
wiązków szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne pozwalają na ich uzy-
skanie w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje najłatwiejsze zadania kierując się wska-
zówkami innych; posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo, niezbędne do
opanowania w przyszłości podstawowych umiejętności i wiadomości;

f) stopień  niedostateczny  (1) –  otrzymuje  uczeń,  który  nie  posiada  wiadomości
i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na wyższych etapach edukacyj-
nych; nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pod-
stawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej.

Rozdział 4
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

§ 17. 1. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności następuje w formie ustnej, pisemnej i praktycznej.
2. Prace pisemne sprawdzające dużą partię materiału (np. dział) nazywane pracami klasowy-
mi lub sprawdzianami powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedze-
niem i ocenione w ciągu trzech tygodni, ich liczba nie może przekroczyć dwóch w tygodniu.
Dziennie może odbyć się jedna praca klasowa.
2. Praca klasowa, której termin został zmieniony na prośbę uczniów nie jest wliczana do ilo-
ści prac zaplanowanych w danym tygodniu.
3. Sprawdzanie wiedzy obejmujące materiał bieżący (trzy ostatnie tematy) może być przepro-
wadzone bez zapowiedzi i przyjąć formę odpowiedzi ustnej lub pisemnej (tzw. kartkówka).
Odpowiedź pisemną należy ocenić w ciągu dwóch tygodni.
4. Praca klasowa może trwać jedną lub dwie jednostki lekcyjne, kartkówka – do 20. minut.
5. Praca klasowa z danego przedmiotu nie wyklucza przeprowadzenia kartkówki z innych
przedmiotów.
6. Uczniowi, który w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności korzysta z niedozwolonych
pomocy, nauczyciel zobowiązany jest wystawić ocenę niedostateczną bez możliwości jej po-
prawienia.
7. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z powodu nieobecności na pracy klaso-
wej.  W  takim  przypadku  jest  on  zobowiązany  jak  najszybciej  po  powrocie  do  Szkoły
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uzgodnić z nauczycielem termin i formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności. W przypadku
jednodniowej nieobecności ucznia na lekcji, nauczyciel ma prawo egzekwować wiadomości
w najbliższym możliwym terminie.
8. Warunkiem przeprowadzenia kolejnej pracy klasowej jest oddanie poprzedniej.
9. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
nie można przeprowadzać prac klasowych i zaliczać zaległego materiału.
10. Wyniki sprawdzianów powinny być znane uczniom na tydzień przed klasyfikacją.
11. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych, zarówno pisemnych
jak i ustnych. Pierwszy dzień po feriach i przerwach świątecznych jest dniem bez oceniania.
Zadawanie prac domowych na okres przerw świątecznych i ferii dopuszczalne jest w klasach
maturalnych.
12. Odstępstwa od powyższych reguł dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności mogą
wystąpić w przypadku zgody zainteresowanych stron.
13. Wszelkie kwestie sporne wyjaśnia dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą i na-
uczycielem przedmiotu.

Rozdział 5
Zasady promowania uczniów do klasy programowo wyższej

§ 18. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedo-
statecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  gimnazjum i  liceum,  rada  pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
(semestru programowo wyższego) 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 (se-
mestrze programowo wyższym).
§ 19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osią-
gnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programo-
wo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza ucznio-
wi szansę uzupełnienia braków.

§ 20. 1.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana w wyniku  egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeże-
niem § 21. 
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-
teczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 i § 22.

§ 21. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zo-
stała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze-
żenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyj-
nych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętno-
ści ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych. Tryb powołania i skład komisji określa Rozporządzenie.
3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrze-
żeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawko-
wy z tych zajęć.

§ 23. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy Szkołę z wyróżnieniem.

Rozdział 6
Zasady przeprowadzania egzaminów

§ 24. 1. Egzamin klasyfikacyjny.
1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg-

zamin klasyfikacyjny. 
2) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyra-
zić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 lit. b,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, pla-
styka,  muzyka,  zajęcia artystyczne  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. 

5) Uczniowi, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie usta-
la się oceny zachowania. 

6) Prośba ucznia pełnoletniego lub rodziców (prawnych opiekunów) o egzamin klasyfi-
kacyjny z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności powinna być skierowana do
dyrektora Szkoły najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie
klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, trwa do 90. mi-
nut.

8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć tech-
nicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowa-
nia fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9) Egzamin  klasyfikacyjny  śródroczny przeprowadza  się  do  końca  lutego,  a  egzamin
w klasyfikacji rocznej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocz-
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nych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgad-
nia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obec-
ności wskazanego przez dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych. 

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, przeprowadza ko-
misja powołana przez dyrektora Szkoły. Tryb powołania oraz skład komisji określa
Rozporządzenie.

12) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego treść
określa Rozporządzenie. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą in-
formację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza
ocen ucznia. 

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-
nego w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora Szkoły. 

16) Dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki, egzaminy klasyfikacyjne przepro-
wadza się przez cały rok szkolny.

17) Niedostateczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego w pierwszym semestrze może być
podstawą do wystawienia końcoworocznej oceny niedostatecznej z danego przedmio-
tu.

18) Nieprzystąpienie  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  jest  podstawą  do  końcoworocznej
oceny niedostatecznej.

§ 25. 1. Egzamin poprawkowy.
1) Egzamin poprawkowy w klasyfikacji rocznej przeprowadzany jest na pisemny wnio-

sek pełnoletniego ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego
złożony w sekretariacie Szkoły do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie
klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej (do 90 minut),
z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć
technicznych,  informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych  oraz
wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań
praktycznych.

3) Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  Szkoły  do  dnia  zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. Tryb
powołania i skład komisji określa Rozporządzenie.

5) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego treść
określa Rozporządzenie. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą in-
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formację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza
ocen ucznia. 

6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawko-
wego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

7) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy pro-
gramowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

§ 26. 1. Egzamin gimnazjalny.
1) W klasie trzeciej  gimnazjum przeprowadzany jest  egzamin zewnętrzny obejmujący

wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, języka pol-
skiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego.

2) Wymagania egzaminu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
3) Egzamin ma charakter powszechny i jest obowiązkowy.
4) Termin i tryb przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.

§ 27. 1. Egzamin maturalny.
1) Po zakończeniu  edukacji  w liceum,  absolwenci  mogą zdawać zewnętrzny egzamin

maturalny minimum obejmujący wiadomości i umiejętności z języka polskiego, mate-
matyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na pozio-
mie rozszerzonym.

2) Wymagania egzaminu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
3) Termin i tryb przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.

Rozdział 7
Zasady informowania o wynikach i postępach w nauce

§ 28. 1. Uczeń jest powiadamiany o każdej ocenie.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalo-
ną ocenę.

§ 29. 1. Rodziców (prawnych opiekunów) informuje się na zebraniach, „drzwiach otwartych”
odbywających się w terminach zgodnych z harmonogramem pracy Szkoły, podczas rozmów
indywidualnych  z  nauczycielem  oraz  poprzez  dostęp  do  informacji  zawartych  w
elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
2. Przed roczną (semestralną) klasyfikacyjną radą pedagogiczną, nauczyciele prowadzący po-
szczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani  do poinformowania ucznia i  jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach kla-
syfikacyjnych.  Poprzez  poinformowanie  rozumie  się  właściwy zapis  proponowanej  oceny
rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej w elektronicznym dzienniku lekcyjnym przed ostatnim
w semestrze zebraniem z rodzicami.
3. Na ostatnim w danym semestrze zebraniu z rodzicami odbywającym się na około 4 tygo-
dnie przed terminem klasyfikacji  wychowawca przedstawia informację dotyczącą uczniów
zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt niewystępowania w terminie wspo-
mnianego zagrożenia nie oznacza gwarancji uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny klasy-
fikacyjnej semestralnej lub rocznej.
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4. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu nakłada na niego obowiązek zapo-
znania się z postępami ucznia w nauce i zachowaniu.
5. Niedopełnienie obowiązków przez rodziców (prawnych opiekunów) nie oznacza niereali-
zowanie przez Szkołę zasad informowania o przewidywanych ocenach.

§ 30. 1. Radę pedagogiczną informuje się o wynikach klasyfikacji na posiedzeniach klasyfika-
cyjnych.
2. Nadzór pedagogiczny powiadamia się w sposób określony odrębnymi przepisami.

Rozdział 8
Procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

§ 31. 1. Prawo poprawiania oceny przewidywanej przysługuje uczniowi, który: 
1) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzia-

nów; 
2) z tytułu usprawiedliwionej nieobecności uregulował w terminie wszystkie zaległości; 
3) posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz 

wykonanymi zadaniami domowymi;
4) prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych.

2. W terminie do 7. dni od poinformowania o proponowanej rocznej (semestralnej) ocenie
klasyfikacyjnej, uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć u dyrektora Szkoły po-
danie z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia oceny z danego przedmiotu.
3. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia wyma-
gania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej. Uczniowi, który spełnia te warun-
ki przysługuje prawo do poprawy tej oceny o jeden stopień. 
4. Aby poprawić ocenę, uczeń musi przystąpić do sprawdzianu sprawdzającego wiadomości
i  umiejętności  obejmujące  zakres  materiału  z  semestru  (w przypadku  semestralnej  oceny
klasyfikacyjnej)  lub  całego  roku  szkolnego  (w przypadku  rocznej  oceny klasyfikacyjnej).
Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel przedmiotu.
5. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel tego przedmiotu z uczniem i jego rodzicami (praw-
nymi opiekunami), ale nie później niż do 2. dni od złożenia wniosku.
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